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Viksbergin
lähes

pytingit

ennallaan

- yli 100 vuotta

säilynyt

Jliksbergin pytingit ovat jo
yli vuosisadan ajan muodostaneet oman
yhtenäisen yhdyskuntansa,
jossa yhteenkuuluvaisuuden tunne on ollut voimakkaampi
kuin
fnlssaan
muussa
asuintaajamassa Forssassa. »Samanlaiset eliimis:
mahdollisuudet
ja
yhtäläiset
tarpeet muokkasivat 'pytinkien'
asukkaat
yhteiselämän
touu.:
muksiim>, toteaa pro], Esko
Aaltonen mainiossa teoksessaan
'Entisajan Forssaa ja sen väkeä'.
Kuvaus Jliksbergin pytingeistä
onkin. emo teoksen ilmeikkäimpiä ja »aikuttauam.pia lukuja,
sillä siinä kerrottu poh.iausuu.
kirjoittajan omakohtaiseen kokemukseen, .omin silmin niih.:
tyyn ja omin korvin kuuuuun
todellisuuteen.

Ensimmäinen Viksbengin seitsemästä pytingistä vaämistui 18'55
ja viimeinen kolmea vuotta myöhemmin.
Silloin
ne ewuSlti:vat
Forssan ~;Y'öläi,ga'sull11u!glten
parhaimrnistoa, mutta siitä' luuoilimatta niissäkin asuctiin ja elettiin niin ankeissa o'losuhteissa,
e~tä nykYlPoi]v,enon S1:tä maihdo-

yhdyskunta

ton :käsi.titää. YMeslsä! huoneessa
saamtoi asua IkYffiiInenihenikinen,
j{)\pa suurempikin perhe, jionika
oUj ele,ttävä pieneQi~äteiMaanmiehen palkal'la.

Pääasiassa yhden
huoneen asuntoja
Entä minkäiaista Vfksbe.rgin
wtringeiil!lä on <tänään? 'I'utusturniskäynti sinne tuoMi mei'lile
mehkoisen
yi)iät~s'en.
Suurin
osa 'pyti·n1kiläd.sLs;täl'nimittäin
asuu edellleen yhden huoneen
asunnossa, [oista puUltdUJVI<lit
iLähes Ikaiikki ny;ky,aj,an mukavuudet. Tilla,nalhltaUis'ei rt;ieltenlkään
ole ndin huutava kuin viime vuosisadellla, !koska peiJ.'lheetovat nykyisin pieniä, mutta silllti pyttingerllä on niin Ualttia- kuin illmati'laa'kin henkeä lkoihJ<1en
varmaan
väbermnän Ikuin missään mnruaila Forssassa, Vain ikaihJdesS'apytirigissä on Ikalksi huonetta yfrJ..
distetity yhJde:k:s1iasunnoksi j,a
kuudessa ~RiPau'kseslsa on y1ksi
huone j aettu väliseinällä kaihtia,
joten asunnossa on pieni ke~t.
ciö
ja
Ikamruri; rnuu't ovat
edei];l:een yhden huoneen asun-
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Kun
kussakin
pytinon a'lunperin
ollJlut yihdleiksän huonetta, joilslta viisi alla- ja
neiljä ~lä/ker,ralss.a, on noita 'yksiöitä' siis edelleen
melkoinen
määrä,

tietenkin
kodit ovat nykyaikaisesti sisustentui«;
niiden varusteisiin kuuäuvat
kaikki ne viihtyisYYlttä llsää::v:ältja työ\:ä värien.
tälvält v:ällineet, mitä ahtaisiin tilcihin on voitu sijoittaa.

Pytinkien ulkoasu
lähes ennallaan

Mukavuudet puuttuvat

toja.
gissä

Et,ääUltä katsoeri
Viksbergin
pyJti-ngH ovat edelleen täysin samarrlaisia kuin viime vuosisadalla, kookkaita, kauniita
ja hyvin
hoidettuja rakennuksia.
Ei;kä niiden ulkoasuun sanottavia muutoksia ole tehtyikään, paidsi että
rakennusten
u'lkomaa'laus
on
muutettu
ruskeasta
vaaleasävyiseksi.
Lähes

siltlten valVanhapytinki on

1010 vuotta

mistunut ns.

muuten· aivan ermaildaan, paitsi
eljjtä sen ilk'kunoita on suurennet.
tuo Rakennuiksessa
on !t;äJtenedelleen vain ylksi ainoa rappu ja
ylhJteinen 'porstua',
[osta iloihitaa
ovi kuhunkin
aäakerran
asuntoon
ja
ra-ppuset yGälkerta·an.
Muihin rakennuksiin
sen sijaan
on telht'y :liis,ää ulkorappuja,
toisiin ylksi, .toisdin Ikalklsi,ja eteisti'la
on jaettu vastaavastä.
Muitta soisä'lltä asunnot ovat toki huimaavasti muuttuneet.
Enfisten pyswmuurien
tillahla on vailUwiseMa
kaaike'H!l:la
pääl1!lYlsitet:yrt;heHa,t,
se'kä eteisiin eil;Ni:huoneisiin
on
tehty komeroita,
kaikki huoneet
ovat kuin vastikään tapetoieuja,
lattiat, milkälli eiivält ole !ko;rlkkimatoula pääUyslteit,tyjä, ovat hyvälsl3lämaalissa samoin kuin ovet
ja ilk:ku.noiden :k:ehylkse~lkin. Ja

MUitta vesijohto,
viemäri ja
puuttuvat.
Pytirigeidlä
on
>kyllläJkin erinomainen
kaivo ja
'1äJheisen sauna- [a !pY'ylk:kitutparakennuksen
seinässä on vesiposti,
joten ,±iaanne tä'1tä osin ei ole kovin
ooln!kalla. MUltlta viemärin
puutie on paha epälkohta. Tavattoman piltJkäss:ä u:ikorrakennukses_
sa on karllakin tpelI'ihee1ltlä.
oma [iiterinsä ja omassa
osastossaan
'vessansa', jonlka Iiemuisesra ruumasta l1äiJnjp1mäuä aikana Ueylhä1hie!lee tt~mtpeä. tuoksu. Mibloin se
'ke.säad!kana tY'hjennetään,
haju
!leviää kauas ymtpä>rilstöön. Moniililie kertyy
'vessamatkaa'
melkoisesti. U'lommaisista
rakennuk.
sista joudutaan
myös vesi ja
pollbtJOIPuut noutamaan
varsin
e·täälltä.

wc:t

Saimme kuulla, entä tehdasyhtiön
tarkoltuksena
oli. asentaa
kailckiir»
asuntoihin
vesijohto,
viemäri ja wc.t jal tätä varten oli
jo' piirustuksetkin
Iaaditnu. Mutta säitten ilmeni, että suunnizelma oli mihtei mahdoton toteuttaa.
Ra'kennulkset
nimintäin
sijaitsevat y,hitenäilsel1ä lkiinteällUä kaNiol'la, [ota ei katsoetu voitavan
rylhtyä ;räd,äJYltltäJmään,ik:olSlkataqot
olisivat saattaneet
hajoca, perin
vanhoj ajo kun ovat.
Ilmeisesti
pyting~t' ennen
pict;lkä'ä.,ralkennetaan kokonaan uudestaan,
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Ennen ajasta edellä
nyt jälessä

Sama suku samassa
huoneessa 109 vuotta

Kun Vuksbengin PYltingL!;
aikoi6'8-v:uo:tia!S
PaaVQ Lehtonen, iloka dlYöSlk-ente,li
28 vuotta tehdasnaan r'akenne ttiin, ne edustivat,
yhtiön peltiseppänä, kentoi, että
kuten sanottu, työläisa,suntojen
j,o ihånen vanhempansa asuivat
parhaimmistoa,
si,lilä muualla
asutfiin vielä ahnaienrnissa ja litässä samassa huoneessa kuin
sälksti haterissa
töiJ1JÖissä,j opa hän nyt. Falktor-i Olavi H e' 1'le n tietämän mukaan tuon huoniin pienissä, että «doku suurenneen ensimmäinen
asukas oli
puoleinen mies, joilla [is~si oli
Paavo Le'btosen isoisä Iaitosmies
iso penhe Y'IIliPäJri'lllään,
ei voinut
vähäisessä huoneessaan o'[erntauJohan Hast, jolka muu,t\ti ForssaanlS!5:5 'ja 'kuoli täällä 1885 55tua nukkumaan avaamatta ovea
porstuaan»,
kuten
'Entisao<an vuotiaama. Johan Hast oli IbUllilut
Forssaan Tacrupereeäta ViksberForssaa ja sen v,älkeä' - tecksesgin uuden ,kuita.moteihtaanensirnsa kerrotaan. Mut'ta nykyisin pyj-a pääsi
tingit ovat jääneet kehiity!ksesitä mäiseksi Jaitosrnieheksi
j,ä']keen. Si~tä huolimatta <tä1rrä asumaan juuri valmietuneeseen
p~tj.nJkien ensimmäiseen r akenyJ1idYls'kunnaHaon asulkkaisiinsa
rnnkseen. Paa.VIO Lehäonen vankumma vetovoima. Siellä syntyhempi (8. 18(5) muueti Hasd-nineet ja kasvaneet lälhtevät vain
men Lehtoseksi. Falktori Helilen
vastaheikoisesti parerrspia asuntoja muualta etsimään. Tä,Sltäosoiisän sulkunimi oli myös Hast ja
Hastin
tuksena on se, että piY'tingeHil,ä hän Oili edellämainitun
pysytään polvesta polveen.
poika.
Näin kertoi,vat meiltle K. L.
Lienee ainutlaatuista, eJ1;t;ä
)'Ihden huoneen käsittävässä vuokVieno
ja Paavo Lehltonen,
ra-asunnossa on a,s,utlbuisoisästä
70-vuotia at 'n uor ulkaiset' , j otk a
tääi]lä viettävät - mielestämme
pojanpoekaan ja sama suku siis
aivan Iiian varhaisia - vaarintäJhän mennessä j,o 109 vuoden
päiviään, Ikuten olivat vie~(tä,neet aJjan. Tämä Oi3oiltltaaharwiriaisaa
kästtteen
jo heidän isänsä. Yihteernkuu'lu- kohpailk!ka!k~i:rlIbylmjystä
vaisuuden
tunne ei iky.i'1ä!kään raljQi<tetuimlrnas.samuodos'Sla.enää olle niin voimakas kuin aiK. L. eli Lennardt Vieno (ent,
kaisemmin, koska enää ei ollla Videnius) kentci, eit:Ui.hänenkin
niin suuressa r iippuvuussuhteessukuaan on Pyitingeil.lä joo !ko'lsa toisistaan kuin ennen, ja ramannessa po!lJve;:;s<a.
AbeI1geiltao:n
diot ja television pidJäittä.'V'ält
itse
peräti ne]j;ä,nnessä ja monia muikuta'kin omien seinien sisäpuo,ta sukuja toisessa pd!lVessa.VieIel'la. Multa YlhälV'ieiJ.,ä
katkki tun.
non sisaruksista O,äi kolme asumaan py,ting.e1111,e
[a niinikään
tevat olevansa pytinlki1l.äi'siäja
j.o.s:taJki,nkumrna'lllisesta, nähtäLei'noja ja
Åbengeita on siellä
västi perirsteel'lisesnå SYlYstäsiitä
l~dJtmepeohettä, P,y!tingei!~läasuu
j O'Pl< yIlipeill[ään.
Vain ,te'hdasyJJ..tiön'työnitekijöitä
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raten meidän nuorempien
kisailua. Hieman ennen
ketI:lo kyrnmentä (:22:ita) vanhemmat alkoi·
van v,äänuäy/ty,ä yÖipuullle ja me
nuoremmat
lähdimme
'juniJll1e'
eli seuraamaan
yönunan l!;u!;loa
rautatieasemalle.
Se
olli aivan
yileinen ,tCl\Pa,vask'ka siinä ei ol.
Pytingeille paljon
Olut miltään mielekk(y.ytttä.
Eikä
pyrkijöitä
'asemaile d;u!1tuvain Vdkrs:beI'lgistä
vaan
jolka puo1elJta
Forssaa
Lehtonen
ja Vdeno kertoivat,
Kuustoa ja Kuhadan peräkulmia
'et.1ä pytimgeidtä
vapautuneisiin
myöten.
Iillwounan
porhaltaessa
asurutoilhin on aina runsaasti PYIr·
asemallle dJli sielllä aina v,ä'k,eä kuIk~jöitä j,a että muutot muua1lle
'hisemaläa,
vaikka sielJ1ä ei oikeOV1l<t
har-vinaisia. ~'ksi
tähän he
astaan
0I111Ult mitäån
teikemistä,
sr"Ve[ivalt sen, ectä asunnot pideto1'jdte'tltiin vain, minkääaisia
ilhtään hyvässä kunnossa, ne ovat
misiä junaIDa midloinlkin saapui.
U.äJmpimiä, vuokra eri1Jtäin haITIp,a St~tlten Iähdietitiin k~litiiSlti kotiin,
Ja sähkö millltei iiltma,inen, Vuoksi,lllä ei anki-i lt oina yleensä 'napra yhden huoneen asunnosta
on
'poohlekaan'
menty.
Mutlta [una
vain 1.40'0-1.50'0'
vanhaa mairlk·
oli si'llloin Forssassa uutta.
'kaa kuukaudeilta,
tia, sähköstä.
josta
ei
peritä
perusmaksua,
Persoonallisuuksia
'laskutetaan
vain 5, mk kiUorvalW·
ta. 'Ta~"IV1iIVta,vCl't
poltitotpuut saa- Ennen aikaan p,ytin,geililä oli
'daan yhitiö,:tä käytpää hindaa hiemonenäaisia
'poosoonafLHsuuksia',
man hadvemmalda.
Mtyös saunajoi,slta yhä vielä kertoijlaan Oli
ja pyylkki tuparrra'ksud ovet V3!r·
'Veklki, sUUTi äreä äitiä, ja hänen
sin huokeat.
muista eroavao j.älJ:kreil:äisensä,oli
Romsiska,
Uihaova matarni,
oli
»Ennen oltiin kuin
Lindgcendn
A!1berttt!i, jolka yiksinään hajoitti
ikoko Pirmin
sayhtä perhettä»
ikin, oli voirnailija
ja varsinkin
Palautimme 'oppaidemme" aja'ku ullant)yäntälj,ä 'KLrsiikka, (hänkin
tukset entisiin aikoihin ja sairnAbergebta), [ollle eivät tavatlliset
me kuunla vårilkikäirtä kuvauksia
miehet
pärj.änneelt
ahkuunkaan,
ja monia muilta. iSnll,oi,nkun Vilks.
ror.tilnkilläisten
elämästä
ennen
bergdn olutit.ehdas, eli r:ylki viellä
aikaan.
Meidän
nuoruudessamme
Olli toiminnassa,
Olli ns. Pinnin
It'äälllä Oilftiinmmei kuin yihtä per.
salklki pYltinlkilläilSlten pahana r iehettä,
varsinkin
kesäiseen
aisana. 'Duo sadoki, jonka ]{Joltipa,ilk.
kalan. Vanhemmat
äijäit istuskeIka oli [oen tois'eill'a puo'lehla Thai'konmäessä
ja
Ronbtdsmäessä,
Iivat rtuotNa kedol'la ikiOilvuj,enkat.
Iorvaiä] ehtoo. ja pythälkaudet mr·
veessa lITI>u'kaviaju'te'l1len ja seuja
heidän
perheenjäseniään.
P,oiJklkeuks-ene. on ytksi henkilö,
jotka on isänsä jälke.en. saanut
j"äädlä asumaan tänne, vaikka ei
olekaan
ollut yhtiön paäveluksessa.
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Ikin Iäheisyydessä,
Vhksbergin
rii!hen tienoi.lla kortcia pelaten ja
mellakoiden.
Harvoin
'pinniääiSle1:'kuitenkaan uskalsivat käydä
vikS/berlgilläisl1;,en kimppuun,
koska tiesivät saavansa nämä ythtenä
miehenä vastaansa. Poliisi Hienberg koetci pitä'ä y,Mä jä,rj,esUy,stä, mutta huonolla menestyiksellä. Kerran kun Pinnin
salk'ki ol-i
menossa kotipuoleensa.
s~tä vastaan 1;U!li mer lllä ollut Vekin
Viilllie. Sakki
t,ylrIk,käsi
V ~11en
ojaan
ja ry.h!Uyi häntä
sieLlä
peibtcamaan. Kedcbla istuvat ä·ijä:t näJki.vat tapauks.en ja aikoivat
o itis
lähteä
Vil,j,eä aunftamaan,
mutta isä.Vek'ki sanoi, että mitäs. sinne mennään,
saakoon selikääs, jos ei itse pärj,ää. Si,iinä
'samassa tuli 1appe~upailka!lle Lingrenin A!l.beriUti ja hyökJkäSli sumerlematlta
saikin
ki!ITllPpuun.
'A11boobti ei ollut erityisen koolka,SImies, mutta Uu:ka's' ikuin saQ'aJma. Vi,J,J,e pääsi pinteestä
ja
niin kävi, e,t!tä nämä !kaksi kaverusta aåloivaJt k'oiko sakin palko-

sen ruy,vämuQlk,sui,nen, si'llä hänen ei koskaan tiedetity tuulettane en huonettaan,
vielä vahemmän vaatteitaan.
Vi:ltle-veli oli
,~älhteD!Y:tmerjlde jo nuorena,
ja
'kun Eeva ei ollllut näihnYlt harntä
'kymmeneen
vuoteen,
ei ihme,
ei~tä sattui erehdys,
Romsiska taas oli ollut y!htiön
'.kos,thol;lin'
ernännöitsijänä
ja
kun
se
Iakkauitettiim,
hänestä
tuli \tJa!val:la,an !p~Tltinkien 'isännöitsijä', Hän peri saunamaksut,
ja/koi pyyJkik~tupa- fia paker ivuorot ja taisi pitää muutenkin
järjesty.stä y'l!lä. Pesintupa ja pak ari ·wjail1Jsivat ensin si.l.loisen 'liiterir-akennulksen
'edessä j-a olivat
ymrnärr-ettäväst!
abkea-assa käytössä.
Myöhemrnsn
ralkennettiin
uusi pakari.
[a saunarakennus
Vilk.sbeI"gin
iPe,Lloi11e, lähelle
ka:nslliita.
Sinne
johlti
puinen
lautakornki,
[ota myöten Lasten
oli hauska !bepalsteilla.

Suuria sylillisiä

Vinetjkamareiasa
asuville leskiJllle ja, yiksinaisi l'le naisille annettiin
idrnaisej puut, joita viiVekin Eeva oli lähes kaikkien.
meksi jakeli Viilenin Ameti. Jaforssalaisten
tuntema henkilö,
'ke'lu oli siten säännöste'lty,
että
piukä laiha varrhapiiika. Kerran
kulkin
sai
vain
slJnli~lilsen
päiväsEevan huoneeseen
tuli wl!kOllTIaa·
sä" Niin!pä naiset toivat [ii;te,rin
lainen
kanlkaitaan
kaupusteleovenpieleen ike'l'kan. tai rattaat ja
maan.
alhnehti'Valt
sitten
toa'V'aVtoman
- Osta h(y>vä viillekangas, tatsuuria
syliiHi:siä, Ehtona nirnidtari lkehOJ!,tj :k'a'nka~baan levitel.
len. Vai olet hyvä Vill\le~Vleiji täin oli, :eI!rt·äpuut oli itse ku.nkin vietävä
>S,yli,Sis,ä.än
Uii1eri,stä
'katnkaa->,
r iernastui
Eeva
ja
pois.
kiersi Qui,seVl3It'
ikältensä kauppiaan
kaulaan.
Tälmä oommäJsityi niin
Yhteisiä riento ja
kovin, ettäl sieppasi
kancamuksensa sehk äänsä ja (palken,i suin
Vielä ennen sotia olli pytiinikipäin. Eevan 'litteä .rinta ei kaitäi'siJlilä yihteilsiä rierstoja,
[oissa
'ken lisälk'si. tainnuo
obla erifyikoko väiki o'li mukana,
Rykin-

salle,
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rannassa
pidettiin
monenlaisia
ikilpailhllja, joiden
k uul uttari.ina
viime aikoina toimivat
verrattomat h:umOlri,S't~tAbergir» Yr.j,ö ja
Thuilimin
Arrbtur i, Näistä yhfe isistä: r ienncista ovat jäilJj,e'll:äenää
vu OIS11
uta,i:S,eit
V ilk'Slb
e'r.g,in hiihdot j a
oman jou lukuusen s(Ylby!titämiinen.
Vietä ;!;äm,ä,nvuosisadan
alussa
Loirnijoessa Olli runsaasti
rapuja,
nimenomaan
r\Ylkinr.<anna'siSa,johon oli vedelbty soraa, koska se
oli myös vedenottopaikka.
T.ääJItä nianietäin noudentiin
vesi (lmrtanon navettaan
j ata,lIliin. Jalon
Kallile oli muuranouc
joen ran-

taan oikein ,tuil'i!pesän, jonka padassa sinten keiuteati rapuj,a mu illekin Ita,rj'o'tta,vak:si. Maksuksi oli
annettava
o}ultta.
Pal].olOlnovat
olo] Vilksbergin
rlytingeiiUä
muuttuneet,
mutta
,siliti si'e1J1l.äon entisajan
Forssa
s,äi~ynytt aidoimpana
kuin mis.
sä,ä,n rnuualäla. Ja yhä elää PY1tinkulåisten Y1htei!S:henki, joskin ehikä entisestään
vällj,äJhtyneenä.
Forssan

Lehti

2\6, 3. 1964.

Esko Viljanen

SianpuoIukkakuormia Forssan tehtaille
75 v. sitten
Muutama viikko sitten tapasin YläneeLLä yli 80-vuotiaan
maanviljelij'ä Juno Ojalan. Hän
on kotoisin T.I:n Koekeita,
mutta. on viljeLlyt jo vuosikym_
meniä YläneeUä suurta taloa.
Sen rakennuksiin hän on koonnut suuret ja kiintoisat museokokoelm'1t.
Vielä paremmin
hän on menneisyyttä valaissut
kirjoittamalla
omakohtaisia
muistoja ja muistelmia Koske]:
ta ja YläneeLtä kohta, 75 vuoden ajalta. Mitä monipuoZ,j;sin
aineisto on ki7'joitettu sidottuihin vihkoihin S'e,lkeästi sekä sisäUyksen että muodom puolesta. Tänaisia l'lrvokkaita muistelmakirjoja mv. Juho Ojalana
on useita kymmenin.

Hän näytti minulle erästä
muistelmaa, joka koskee Eorssa,n tehtaita. Koska asia, josta
hän kertoo, oli minuLle uusi,
seLostan lyhyesti hänen muistelmanSJ'l ,noin v:lta 1890.
Kirkossa
oli kuulutettu,
että
Forssan
tehtailla
ostetaan
ulkokuivia sianpuolanvarsia,
KoskelIa tartuttiin
asiaan, ja kymmeniä kuorrnia
sieltä noita varsia
ajettiin
Forssaan.
Kertojan
isäkin kokoili sianpuolukoita
Forssaan vietäväksi.
Keskenkasvuinen poika sai yhdelle
matkalle
lähteä mukaan,
Hevosjontturissa
oli monia Iouormia, kun matkaan
lähdettiin
ehtoolla.
Oli valoisa
suviyö. Sorvas.ton,
Perttulan
ja
Jokioisten
'kautta
ajaeri
kertyi
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:matkaa noin 45 ikm. Ihmisiä tuli
vastaan ja kysyivät, oliko hei.llä
.kuormissa
parkkia
(sitäkin vie'
tiin -toisinaan
nah'kureille).
-.Rukiita
meillä
on, vastasivat
Kosken rniehef ; tu.skin··u~koQivat.
Kussakin
kuormassa
oli ta'varaa n. 400' kg. -, Kertoja
ei
muistanut
tarkoin,
mihin kuormat ajettiin, kun aamulla päästdim Forssaan. muttamuistiin
j.äi
kuva portaista -ja -ralkennuksista,
joiden: seinustalla
oli rautaputkia ja rautaromua:
;;'J~lho Ojala
meni
naapurin
'Podan, Tausan
Eevertin
kanssa
pyytämään
.eräältä
tehtaarrherralta
rautaputken
pätkää
voirnistelutan.gokseen. Henra antoi Iu.van itse
kasasta valita, ja ilmaise'ksi he
sen saivatkin.
Ojala lisäsi, että
.Eevertistä
ja hänestä
'kehittyi

Kaksi Juvalaisla
Vi 1j
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Esko

MinuUa

on tallella

panoja

ja

Tarkiaisen

K a l l e

la

kanssa

sen kanssa

saman

elämwntyönsä

parhaat

vuo-

sain

myös

ForssaLle.

Mo,lemmat

he

mia

Tarkiais,en

dan

lopulla

Juvan

kulttuuripitäjwstä;

Pylkkänen

oli

Ta7'kiais-ta
koulussa

neljä

vanhempi.

toveruutens,a
aikaiset

Saoosta,

kotoisin

I.ct,lkoi jo

ja heidän

yksiin.

kevättalvel-

Forssassa.

khjeitä

syk-

Pylkkäseltä

nähdäkseni
viime

häneLle

ja pari

Pylkkä-

vuoden

muutavuosisa-

lähettämiä

mnoct.

vuotta
Heidän
kansa-

nuoruuden-

han'astuksensa

sylr-ä

prof.

Heinolassa

1951 sekä op'2ttaj'a

uhra-

olivat

muistiin-

keskusteluista

(k. 1959)

vanhasta

Aaltonen

1949 ja Helsingissä

kirjallisuudenwtki-

Kansakoulunopettaja

det

vat

;Lehti l. 4. 1964.

nuoruudenystävää

efeViäJnä opet-

Pylkkänen
si

Forssan

(k.

hyvin

osuuskassanjohtaja

aikanaan
melko taitavia
tankovoimistelijoita .
Puolanvarsista
maksettiin
11
penniä
kilolta.
Ojala- kertoo
muistiinpanoissaan
vain
iästä
yhdestä
matkasta.
Olisi kiintoisaa
kuulla,
jatkettiinko
sian.
puolanvarsien
ostoa
muinakin
vuosina ja miteiJlzauka,a
niitä
Forssaan
'kuljetettiin.
'I'oirnittaja Urho Kittelä
(Tompan
Tuomo) varmaan
saisi asiaan Koskelta
Iisävalaisua,
Ehkä
moni
muukin
tietää
vielä
kertoa,
'kuinka maalaiskansa
kokoili kotoisia väriaineksia
Forssan tehtaille. Forssan Lehden
toimitus
ottaa iiedonantojanne
vastaan .

swttui-

Kallile Pyillkk äneri oli syntynyt
Juvaläa .~5. 1;0. 187,5. Hänen isänsäols lPi1envil]lje:Wj.ä Matlti Py~kkänen ja äitinsä! Knistiina Schadewiaz, molemmao varrhaa savolais.
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Kalle Pylkkiinen vastikiiiin »almis:
tuneena kansakoulunopettajana.

Pro], Viljo Tarkiainen nuorena
maisterina. Kuvat otettu vuosisa,dan alussa.

ta sulkua. Juvan historiassa mairiitaan monia, Py'J:klkä-si<ä.Paavo
Py'llklkänen
nirniseltä
isännältä
oli 'tunnettu
juvalainen
kansantietouden ikerääJjä, sittemmin yili.
opistonopeätaja
K. A. Gattlund
kerännyt
l80(}-luvun alkupuo'lella I]Oil!suja, tar-inoita ym. Varsin
toimelias oli .Iuvabla viime vucsisadan
puclimaissa.
Iatntamies
Aatami PY'I~känen. En ole voinut ottaa työkseni se.lvitellä näiden
Pyl'klkasien
sukulaisuuäta
Ka:lle P,yillklkäseen. - Sehadewitzejä mainrtaan
Juvalta
jo 1600Iuvutta. Mahdollisesti' joku ullikomaalainen sO'i,i'laslon tuonut nimen Juvahle: myöhemmin. Schadewitziit olivat Juvalda m aamviiljeli-jöi1tä. Heistä OIlI noussut toimeiiasta
kunnal'lismiehiä
vielä

meidän
vucsisada'l'lamrne.
Pf'O-·
fes'sori' Leo Harmaja
olit Juvan.
Sehadewitzej a.
Taokiaisen
sukuun
:kuu'lulVia
tadonpo skia mainitaan
J'uvatta jo1500-iuvu·lita. Eräs heistä oili nai,
nut Sc<hadewittzin tyttären,
ja
v:n 1700' tienoil'la oli 'I'arfkiaisen
taloori
tUlllu:t aviolii.tcn kautta
Teeth-sukundmeä
!kantan.ut mies.
J'obloirikin 13100~luvua:laaJ.i.Perna;
jan p'~t-äJjään,Hmaantunut
Teethniminen.
slko.tlantilla!lneIll aatelismies, ja
hänen. j äJlikeHiisj,g.tään
muuttd joku Juval'le 1600-lu'Vulla. 'I'eeth-nimestä ItUllis'iJtltenTeittinen, tunneutu juvadainen sivistyssuku sekin, - Vill;j.o 'I'arkiai.
sen isä Jerernias 1Hasi Suometar,ta, hänetlä oli !Suljuva ki.rjloit'Ustaito
ja rnaanvil'jelyiksessä
hän

11
kulki
mm.
hän

'ke1hilty!k:sen ikä,r'j'esI3,ä- hän
salaodi'Mi peltojaan,
Kun
dcuol; jo 47-'vuotiaana,
oli
poika
Vi'lj.o vasta
ailikamaslsa
koulunkäyntiään.
Hänen
äitinsä
oli »Ir:ilk,kaan Pasailan ty,t;tä;riä,»,
Ul1a Fredlrilk,a, Pasanen,
hänkin
vanhaa juvalaista ~,aI:QTh.Pio,ilkaissuikua, [osta on maininäoia jo 1600Iuvuilta.
Juvan kirlkonkytlään
oli perustettu ikansaikouIu
1863. Opettajina siinä toim~va,t Antti Serenius
(187'1-80),
AJlelk,sanlteri: Väänänen (188 5,---,1912 5) ja Hrlda Grönroos (18<7!3'-1909). Tässä kansakoulussa
ikätvi'vät aiik,anaan 'tunnetut
j uvalaiset
professor.it'
Viiljo
Tarkiainen,
Leo
Harmaja
(Schadewitz)
ja Kal'le Ta:skinen.
- Ikäerosta
[olutuen Ply'l'k,känen
ja T,alDki'ainen eivät ol.leet kansakoulussa
luokkatovereita,
mutta Ik'yl1äk,in samanaikaisia
OIppilasta. VillOlo Tankjaimeru tuli suoraan toi's'ellle Iuokal'le, ja Pyllkk:änenkin
hYlIWä,!>i jonkun
luokan
ylitse.
Ta,rkiaiisellba, OlIil matkaa
kano;:a,kouluun
n. 15, krn, PyllkikäseInä taas 8 km, mutta erJ, suun".
t iin. Kun Kalle
Pyllk1känen
sai
k ans ak ouilusta päätöstcdåstuksen
18<90, Vi:ltjo 'I'arlklainen
oli: ja siictyriyt Mikkelin
Iyseoon.
FYlllkkänten muisteli,
että 'I'arkiainen
Ol],t Ikoulupoilkana
ikäisekseen
tava.lhista
kookikaampt,
tluonteeld.aan
rauhallinen
ja valkaa, luvuissaan
lahijaikals, muttei
esiinayöntyvä
ja YSltäJvyyd1eHään
Iuotettava
'kai'ki'kle nijlle, jlotlka
'pääs1V,äit; 'häntä 1äheHe.
1

1

*

Vielä
vuosisadan
Iopul'la
oli.
se Ikä,sitys yleinen, että kansakcu.

dun Iåpikäyneestä
ItulJ pikku heroIPlpiil,aal: keskeytnivätkin \koUllunlkäynltinsiäJ kaksi, 'luokkaa !läpä'islt~,ään. KaUe PY'liklkäsen
ne!lti.änne11ä :luolkama:ka,an ei, 01'luteneiffilpää.
kuin kaksi O!PIPillasta, «Pikku herrar- olivat. \kysyt'tY:j.ä. Kauppias
Albin Valkonen
oli 11liedUl'lltetHu'topettadalca Ikau:ppa-apu'laista,
ja opettaja
iSU'0'3i't-ierril Ka;jlle Ply~klkästä. Saatuaan
päästötodestuksen
Kal'le-poi'ka
nousi vielä samana pä,ilv,ä:nä, IkärTyiihi n ja hänet lkYY'dii;t'tiin 7 peninkullman
päähän
Anotolaan,
[ossa V.a~koseJlIa oli' siwu.lii'ke. Vaäkon en 0'1~ buorn attav a j uvaIainen, Hän o'E saanut
ammattiopin kauppias
A. Webecin iJJuona
ikirikonk,y1läs'sä"
ja
perusdanut
sitten 187:5 oman kauppalihkkeen
Poikolaan,
V. 187'9 hänet Olli vaJilttu
Juvan
kunna.ll islaudakunnan
esimieheksi.
Hän
w:lj.eli
myös Panta.la-nimietä
maatailoa.
Kakle Pylklkänen
toimi AattoIassa
ikauPlpa-alpu'laisena
rreldä
vuotta; sielää hän kä:vi :rippi\kouIunkin.
Kauppias
Va:ltkonen o'li
hänelle hyvä esimies. «Hyvä on.
oli hänen tavanomainen
vastauksensa, muisteli KaNe Pylkkänen,
joka sibtä huolimaota
halusi opintiel'le,
J'yvä,S!kytlän seminaaridn.
Saatuaan
kolme vuotta vanhem.
malta ve!I:je:ltään, jp!S>ta si.tten tuUi It'yörujot:htaija, ja Vi'lj 0 Taa.1d,aisen enolta tuhannen
markan
Iainan hän Ilälhti Jyväskylään
opintielle 'sy.k,sry,mä 1895, [ol'loin hänen: toverinsa
VilO'o 'Tarkiainen
ja 1QIi,lMiikketJin 'lyseon yrräIuokHaa. He kohtaisivat toiiSensa lomaaikoina silloi'n Itällllöin. Kun Iyseo[ainen
telkil toverei titensa kanssa

ra. Monet
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lk'esällä 18e'5 da -96 Gaaj<oja [aldcapaltilklkama,llkoj.a Hä"Suomeen,
oli
'j.äl'k~mmä,isell!lä ker.rabla
Kald e
Pyl'klkåser;
määrä ylh<tyä heihin
Haukivuore'lla,
mutta. jostak in
S,YlYlsltä
se jäi, Seminaarinaisemme
nä'y,tti olevan Iorna-askoiriaankin
ansiotöissä.
iKes'äilllä 1897 (tai
-98,?) Pyhlokänen
~,a 'I'arfkiairien
j älrljestivät d,oholllkin ki,!'lmnlkylä'n
taloon yleisöljulhlan. Kun J'urval'le
sitten
139'9 perustettiin
Lautaalan nuorisoseura,
oili al'kuunpanijoiden [oukossa Ylliowilla:s ViiIda
'I'aokiainen, !kun taas juuri seminaacista
päästötodistulksen saanut. Kallle Py:~klkänen. oli jo siartymässä opettaj aksi Tamrn elaan,
T,äl.lä välin olilva,t nuoruudenys:tä,vä,t myös keskinäisessä
Ikirjeeruvaihdossa. SYlksYlHä1897, jolloim T,a'rlki,ainen a:'loitti: opintonsa
Helsingin
yiliopistossa, hän kuvaidi 'seminacisthhle" Jyv,ä,s!kyläli:n
Jähettämässään
kirjeessä ylioppi1ias:el.ämää.Se eil hänen mie'lestään ollut niin huoletoma
kuin
runoillidalt ja ik,iflj,aHij.at orriv'arttaipuvaiset
'kuvailema'an. »IPää,kaupungissa
puuttuu
ruieleipä,
ja
juomavesi
on omituisen
vihreänkeJtais:ta.» 'Tarkiainen 'kertoo sitten ,kulje'kisivansa
kadualla jonk inl.aisen huurnauksen
'Valitaarn ana, tietämättä
mitä oikein tekisi,
- ~ «!Kieli, jota tämän kaupungin kadui'l'la vielä enimmäkseen
kuulee,ei
oikein soirmahda kuin
suomen k ieli, vaan omaa ventovieraan värityksen
ja kairkeuden.
Onneksi olen minä e<h,ti'n,yt niin
k auvaksi
ikieliop1nnoissani;
että
tunnen sen sorrgerruksen
olevan
samaa germaanista
sukua,
jota
meidän
maassamme
kunnioite-

taan nimeHä »tcinen kotirnamen
'kieli".
Toisessa kir}eeslsä, (25. 1. 1898)
'I'arkiainen
pOIMiii, mifä ymmärrämme sydän - käsitteellä,
"Se on käsite, jol,a- ei voida kuvata paperiäle. Se on, tavattavis.sa siehlä, mdssä ikiiele]t.ä '1otPIPuU
lkl.waamllsk:yiky ja missä seinän
ja sisäinen ythdJyslanlka llritJttä:vät
i'hmllso1ennon
yhdeksi'
~oikonaisuudekei
Muistat kai' sen joskus
nähneesi
,äi,t1si Ikats,eessa, toivot
kaiketi
sen vielä kuvastuvan
iJhailemasi tytön sinisilmistä.
Etkö muualta? huudahdet. - K;yHä
kaiketi, jos sinä vairi osaat perikoa sen, Hm'l, umntta minä' vakuutte'len sen olevan niin syvässä, 'kovan ikuoren
alla,a._ - - T()ver-ipiie-issäsion
sinulla tiilaisuus
kultan
kailvamiseen,
mutta tee
seaj oissa. SiTläsuul"een
maailmaan pä.ästy.äei enää Uuoda montaloaan
uubta 11iJhe~stä,YS.t.äiV'JW5liittoa, e!Heil nii-liIä ole perustuksensa 'jo vanhaisemmissa
aj,oilssa
ainakiri tulee niiltä puuttumaan ,se suloinen,
lämmittä;v,ä
V'i'e1hältys,minlkä jo nuoruudessa
pOlhja,ttu :hengenlheimolaisuus
voi
suoda«,
Samassa kicjeessä Viljo Talr!ki:ainen Viie1.ä, ikentoo, miten hän
joululomaålaan
oli haastate'lilut
Juvan
u'kikoja,
iklyse1byt hei'ltä
mm. l]oitsuda. Iihmeisesti ylioppiJailUe maksettiin
v,ä1häi'si,ä,korvauksia kansantletouskckoelmista,
minkä li:s1iJks'i:kiTjoittada p1Jti tär.
keänä, että hän sam,ailll'a tu tustui
y'hä perusteel'lisemrniri
kansaan
«Iterweine, Iuontevirie
periaatteineen •. Hån pilstäYltyi' ikYllässälkin
ja ,tapasi:
€nonsa Taavetin
-
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«ythtä hauska mies kuin ennenkin, oli jåttäiIl<Yt kalhrvinduonnin,
viinannaubtirnisen,
tupakanpolton la kO'l,ti,nlY'önn.i·n kokonaan
pois elämänsä
ohijelirnasta».
T.ähän enoori kerttoi Kalle
PY'lJk!~änen - ViIlj'o 'I'arkiainen
olil suuresti kiinVyllllYt. 'I'aavetti
Pasanen
avioitui vasta vanhana.
Sedäetään
VilJ1jo 'I'arfkiainen taas
kentoi, etrt:ä tämä oli hänen virahlinen holhoojansa. 01~ kookas
mies, Ihyvä metsänkasvattada,
rruetä sai pa'llkintoi}alki!n·. Ve,ldenpoikaansa hän kävi Helsingissä
katsomassa
ja oli tyyt(ylVä'inen,
kun holiholk;ki oli 'llU!vuis·saan menestynyt.
Vidm eisen kerran 'I'ar-

kiainen
lossaan

kertoi käyneensä
kctota1906. <Hän viipyi siellä
talven yli, mutta hänel'lä oli ilkävä, kun äiti - toisiin naimisiin
jouduttuaan
oN
muuttanut
pois. VNjo' Taekiaisen
perintöosuutena
oli 'hänen kouluttamisensa.
Kahden [uvalal.sen nuoruuden.
ystävän elämäntiet
erlkanilvat Viluo 'I'ankiaisen
tieteen
ja <taiteen
ikatikeiUe
helsinkiläisil'le
foorumeil.le,
Kahle
Py!llklk.äsell
taas s'YI'jäisen Forssari kehittämiseen j-a kasvahtaeniseen.
Forssari

Lehti

11. 4. 1964
Esko. A.altonen

T aksvärkistä
Sillanpään

ja Tammelan
voimamiehistä

kuuluisista

vanhukset

menneitä

Pieni punainen mök·ki ympärillään harmaita loppinurlekai: sia ulleorakenmiksia sekä pieni peltotilkku muodostavat sen
elinpiirin, jossa Lyyti ja Ant-:
ton. S i l 1a n pää ovat viettäneet yhteiselämää yli viisikymmentä
vuotta. Lyyti Slllanpäii
täyttää toukokuussa 78 vuotta
ja Antton. vietti viikko
sitten
75-vuotispäi'väänsä. Mutta edelleen he ovat pirteitii, ontin neuvoin
toimeentulevia
yrittäjiä,
joiden seurassa vieraskin viihtyy. Valkotulekainen Antton. on

muistelevat

suuri
ja vahva ja hillteliihkö
Lyyti taas on kepiistl kiipsehsivä ja aina työntouhussa kiinni
oleva. Somaa oli kuulla heidän
menneitii

muisteleoan,

Sillanpään
möikJki on Helsingin-Parin
vautatien
vaerella
H.ä,~viänJkytl.än
polhljois']aidadla.
Pieruten pa.rbhuoneiden, perenontoja pertiH<väitkirikasraibaiset
m atot, ilkikuDlaiIlla kukkiva t tullitälh~
kält, ruusut
ja onnerakävyt.
Ja
heti ~'upaalIl!·tlYönn1yutyä,mme viri
te ttiin hehlaan i'lainen kalhlvi'vall·
kea. Jutun
ahkuun päästyämme
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saakka kun ikynnel'ls !k:yikeni ja
vi el,älkiIlJ tehdään
saatori mukaan. Ensin OIQu1dutltiinpaimeneksi ja ,siitten Italks1väil1kikiin,ikell'ivoiii
Anttcn Si'lilanlpää, - Vuoren tor.
passa renkinä
oldessani tein torpan puolesta neljä p~ilvää vi iikossa talks1v.älrlkiki.äpappilaan.
Kirfk.
!k,01her~'a.na'Oli silHoin iNB,so Johan
Aihm.ar'k, joka ei Jouiterskaan ltse
Niityt miestapon pantiksi
hoicamrt
ip1lJppi!lan lti!lulk,sia kuin
Talksvämkissä
se!k,ä, ornissaikin
Y'hd,en vuoden 'vaan vuokrasi
ne
töissä
j oudutäiiri ik,äyim'ään pi:tTu omisto -nimiselle
t~lanhoiltad,a.lle, j'olka tuli tänne [ostakin Tamkierrkin maokojen takana. Pappipereen
ilälhistöl:tä. iKklkikoih'er~,a
Ga,vla [a sen ItOlI1pi:!lla
oli ylhiteinen
Almank
oli mukava
mies, joka
niH'ty mm, Ypälj.äHä. Se sijaitsi
Kartarsoulcydän
kohda'lla Loimi.
aj altt'eIli enemmän
uskonasioida
joe n Ira,nnaLla' vastepäätä
Levän
kuin pappilan
suurten
tiluksien
ho.itarnista.
Eiikäl 'IluomistossakY'l'ää.
Se ali !pinta-a,Jailtaan 9
kaan sen !pu'Qil.eenihmdsenä vikaa
hehltaaria
ja sitä sanottiin
Sool'lut, mutta ,töitä, hän osasi teetmiskan
niibyksi.
Se oli jaelvtu
Itää. Ei !hän !k.y'I!läikää'D ä:Y\hJkien
'l1Ie/ljä:ä:nosaan, d,oista yiksi kuului
eiikä uhlkaiwl.en !ketään työhön
emätilaan,
siis pappilaan
sekä
palko1ttanult, muiH;a t€lki itse rrrukoLme osaa Vuoren ja YösijiOjel7
kana
niin kovasti,
että t'oilsten
tonpihe.
Vanhat
miehet kertoivat, että joskus maailmaan
joku
oli välhän niin lcuim padcko YlfiJt:t.ää
Pal'iikikadan
kyilään
kuuluneen
perässä.
Mutta
eihän
hänelle
huono mies päirijänll'Yt. Tuomisto
'Somiskan
~a}ol1l miehistä
olisi
,ta:~pa.nUit miehen jal päässyt ranoli suur-i, r iuska mies, painoi 12'0
gaistu'ksesta
Iuovuttamalila
ko.
k iloa, j,a ni,iln ivahiva, eitltä. heitti
ni,i:tyn Tammelan
pa:IlIpi'lajl].e.Nuo
!kevyesti ihehldlon lSälkHli.sen rulkiind ity't dcasvoivat hyvä/ii< Uuonnonta
s;eltkääns,ä. T,atksV'äl1kikärien
heinää,
eikä nintä siis Iaintkaax
,joukossa ei oldut muita dcuin Gylvi!lj,e'lt,y. Tonppien its1enäisitlYlbty.ä denin (YÖlSiljan) Vuhtor i, jloika siiniiden ornisr ajat myivät ruittyr
hen pystyi, Minäkin
mielestäni
sä 'Y!Pä.jäläi,sH/le ja nyt ne 'On HeIkävin
miehesta,
mutta plYlSt'yin
terrkirr raivattu
pebloksi. Asike,theiilauttamallla
saamaan
selkääm
täJin luin Forssan Lehdestä,
eHJä
vain viisi tka'Pal}]islta.
Ylpädä:n kunta on anonut niiden
sii:rtii1mist.ä Y!päljän kunsaan kuuVoimamiehiä
Iuviksi.
saamme aduksi Ikuuliila, ettäl &nl:t'Oll' SiHanlpäå on Iäheisestä
Si.]lanpään
'tonpasta,
jlonka, 'Omisti
kirkonlkyl ari !IDslkola, !kun taas
LYlylti SillllalDlpää,n Ikotina oili 0'1Iu t pappclaars
!kuuluv,a Yösijan
torippa, jo ta jo (monen sinkupoiven ajan 'Ovat asuneet Nybornit.
Ja, sitlten a,lkaaJkin tar iria Iuistaa.

Osasi teettää töitä
ten

Työtä
olllut

on täJmmöslten iJnmiJstehtävä
a1ujasti siitä

- Puhu baan, e'Hä ennenaikaan
ilhmiset
olivat pienempiä
!kuin
DJYikyisin. Saattaa
näin oldakin,

Lyyli ja Antton Sillanpää koti mökkinsä

mutta ky1llä suuriakin miehiä on

seinustalla.

mutta
suurin
!heistä oli Lanti.
Häme,m,ä oli voimaa, kuin pienesohlut niin kauan
kuin' muistesä
'kIy~äs,sä, mutta ei hä,nJ si1Jti
taan.
Minäkin
olen uumteruit
monta selllaista, joiden rirmaåla
'päJr1.j,ä!nnv"t Lamalan sahan hoitaolin kuin pi'kkupojka ja 'Olen 6'e1".- jaUe Tam~alndernlle,
tilata sanottiin isokei-Herknksi. Kenran nämä
tään 185 sentin msttainen. Esim.
Äi<jäläTh rvelj,ek'set ~uus'bosta
ollivoimamiehet ryhtyvät
väkikavar
.kaikiki
mjttavia
miehiä,
pulan
vetoon.
'I'amlander
veti
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Lantin ~T1löslylhdea.Jä käde1'l~ä -j,a
Itotesi sitten, että kyllilä. sinusta
mies tulee, kun [o osaat noin vastaan panna. Kerran äijät yHyHivät Kuustossa asuneen niinsanotun phkkusuutar in aytömä,än Tamlanderia.
Ja suutari, jolka olli
ihoopetettava
kaveri, Itelki työtä
kä'SI~~t;t;yå 'I'amäander
nosti haThet niskasta
;yihdeJlä kädeltä i'lrnaan naarnansa
korkeudelle
ja
puhelli Ieppoisasti.
Keriernkas
Iapsia
sinä olLeitkUl1Jpartaakin
tkasvaa. Näin sanoi ja heitti sitten pilklkusuutarin reitensä atitse
ojaan.

Suurvaras

Kausee

Tavataoman
vahva
ja Iiukas
mies, oli .myös Kuusten takaenaidua ikätköisen Luoäailammdn r annallla asustarnit
Kustaa Kausee,
jota
pidettiin oikeana suurvarikaana. Ja keL!'rottiin!pa häneri valrnistaneen
v,ä1äirää r ahaals in. Pienistä
maatilkuistaan
hän tilQutui
jorukin venran tekemään
maanomdstaj aTIe ;päiJväJtöiitä ja näissä
hommissa minäkin' hänet muutaman -kerr an tapasin. Kausee oli
pHlkä! 1'äcvsinäinen mies, munta
siilti häimmäis,t;YljJäivännotlkea ja
nopea'. - Jo'S mies ei p(YISitcv
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kalPpaa vill!jaa selässä ni.in kovinjuoksemaan,
että karlkuun pääsee,ei 'hä,nen kannata vankaisain
mennä,
Kausee
sanoi. Kerr an
Kustaa joutui Wessmanin Antin
ja' Ison Sarinln
kanssa
kOTjaamaan heiniä: jossakio' Kuuetorr taIol'listen
takaniibyiblä. Wessman
ja Sarin oli,valt tä,tytksen pä,ällJlå
ja Knrstaa nosteli hejl'le heiniä
kuormasta.
- Nyt et varmaan

meille päTjäisi, hälrnäisivält äijät
Rä,tyJIDsenp.äläIHä.Kustaa ei puhunut
mitään,
mutta
viimeistä.
hang'ollislta nostaessaan
hän samahla
volttasi itsensä rätyksen
päälle,
kaappasi
äd!jiä niskasta
kiinni ja löi heidän päänsä yhteen. Vielä minä nälyn pä!fjäävän, hän. sanoi sitten. Tämä
Ikälvi kauheasti
Wessmanin sisulle. Miesten asetuttua kortteeritatossa yöpuu.ie Wessman sieppasi
käteensä
kailikan
ja iski sl'll:ä
Kustaata
pä,äihän. Leirnauksen. .•
Kustaa o'li pystyssä' ja siinä samassa Wessman oli hänen allaan.
Kustaa piti punnklkoa Antin ke:,rkul la ja kyseli, että mitä tuumit,
ios painan ton kidulksii,si. M(YDhernrriir» Ihän sanoi, ettei viitsiny:
Wessmanda tappaa, kun ei kannattanut
mokoman
tähden Iinnaan mennä
Kerran Kausee poikkesi erään
Ieske n mökkiin ja pyy'si ileilpä:ä.
Ei ole itse1lllänilkään kuin.
puolikas, valUtte'li !leski. - No anna sekin, sanoi Kausee ua leski.
arstoi. S;;tmana ehtooria näin toi
leskelle sälki1!Ji,senjouhoja. - Tosa on sul'le leivänainetta,
mutta
polta säJkki, hän sanoi.
Kausee
oli ovella varas, jolta
ei hevin saatu kiipefiin
Kera-ari
se kuitenkin
oli v:ähä;ll;ä'. JOiku
Olli saanut tietoonsa, että Kustaa
vietti öitään erään talon vintissä. Vähin äänin dcoottiin kolko
kYlläln vlälki taloa piidlttämääln.
Kustaa huomasi killi:ten~·du hankkeen
ajoissa, toimi tavattoman
nopeasti. Hän potkaisi rakennuksen päädystä
laudat irti, ja kun
piiri.ttäj ät hyökkäsivät
sinne, hän
ryrutäsi
rakennukser»
toiseen
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päJäJhäln 'ja Itelki siellä
tempun 'lilvaihta,en aukosta
tien me tsään,

saman
saman

Ei ole työ eikä
leipä loppunut

Osuuskassan
perustaminen

Anhton SLNanpää on morritaitoinen
mies. Renlkinä
en
kauan viiJhtynyt, s<iJJä se homma
Anttcn Siillanpää oni tietenkin
ei sopinut
Iuonnolileni,
PäiväOIsaJillistunut myös: kylälkunnan
töissä Ik:yHäJkin olen Q!lilu~monesyiht.ei,siin rienltioi!hi.n. Opettada
Saikin rtall'oSisa, muuta enirnmäkOtto Ka'r'hulan ja Nuutin Sakaseen oilen paiskirrut urakkatöitä.
rin! tkanssa perustirrsme
Riilhiv,a'lTtnkkrsouvi Ollitietenkin jalka tal,
ikamaan osuuskassankin,
mudsteli
vista
hommaa,
mutta dcilometSidlarrpää.
iKaflhrul;an k anssa käre~!ltäin Ollen Iuonut myös ojaa.
vimme Vläa.'lVlaämäis,sä
kassaan näMonet ttallvi-srydämet olen myös.
seniä ja näin saimme kassan pääviettånyf
:telkemäJIHi!taloihin
reomaksi Ikolko'on 7 5.0 0,0 mlk. Niin
ikiä ja il.'attaiita selkä astioita ja vi'kassan hoitaja op, Karhula kuin
rapelikserri
iteUlraslt,eai11lelukoita
me haI1JJ;tuk:s,en jä,senetlkin1Jyöskolrnenlkyrmmenen
vuoden aj.an.
kentelimme
allkuvuosina
Llrnan
Ja vaimo !piti 'kanoja ja paria Iehpakkkaa,
toiminlta
kun taih.toi
mää.Mutta
niinpä meiHä ei kosensin vätkisin: j,ääidä: tappiolllisekkaan
ole myös {lyö eikä ileilpä
si, Yili 27 vuotta kuuluin, kassan
loppunu t, jopapula-aikanakin
'hal]]iI1lto,eTimiin Forssaan
yholisi
!pitänYlt toisinaarr
ehdiä
dustyimisen jiäilkeen myös' Forssan
useampaan pailkikaan samanaikaiOsuuslk assan
haILhtJusnJeU!VlolS.tlo'On
sesti Muuta l]J,iltikiäpäl~viä joutui
- ja oleripa saanut siitä tunrnistavalilisesti
tekesnään,
Ja kun
tuspl ak etinikin.
tyÖipailklka. saattoi
alMa Poutiolla
Opettaja Karhulaa
Sillanpään
tai Kolmjkkaadl'a peninkudmaisen
vanhukset
muistelivat
[.ätmlpimin
taipaileen
takana,
ei kotona
mielin, Hän
oli
todellinen
useinkaanehnirmt
elemaan 'kuin
ka~sanmies ja 'kuitenkin niin vii.
yö'sydäJmen. Nyt en enää vieraisas, e,ttä, s,elllailsi,a on. harvassa.
den 1;öitä' juu:ri t'ee, rupeaa riittPuheenkiri
ihän [JIys'~yi pitäcnäärr
tämäiä'n näiden omien tillikikuj,en
mistä aiheesta
vain [a roiHoin
hoitaminen,
totesi Si1ilanpää.
vain ja' seanenosen puheen, että
Sellaisia
ne ol]i,va,t oikeat terSiibä' ikuunnelltiin.
Missä' vain
vaskannoe ennenaikaam.
Kanhul a oli mU!kana,sielH'ä
oli
1

1

1

aina suuri joukko hänen yml]Jlärifläär»
kuuntelemassa
hänen
majovia
jlUttu:jaan,
puheliva t
Sirlilan!pääJt.

Forssan

Lelhti 26. 4. 1964
E. V.
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T ammelalaisen

suurvarkaan
kova koh talo

järkyttävän

Nimimerkki
Salmenkukka
on tammikuussa
1914 kirjoittanut
»Kodin Kuvasto»-nimiseen
lehteen traagillisen
tarinan tammelalaisesta
suurvarkaasta
Perälän Noakista. Rovasti J. Laurila
tarkisti
pyynnöstämme
kirkon kirjoista,
että tällainen henkilö on todella ollut olemassa. Noak Perälä oli syntynyt
9. 5. 1776 Pappilankylään
kuuluvassa
Perälän torpassa. Hänen isänsä oli torppari Matti Matin
poika ja äitinsä Sofia Jaakon
tytär ja heillä on ollut
paitsi Noak myös Gabriel-niminen
poika. Noak on käynyt
ripillä vielä 1795, mutta sen jälkeen hänestä ei ole kirkon'
kirjoissa merkintöjä.
Ilmeisesti hän kohta tämän jälkeen
tuli tuomituksi
elinikäiseen
vankeuteen
Ahvenanmaalle.
Noakin äiti kuoli Tammelassa
1818. Julkaisemme
seuraavassa »Salmenkukan»
kirjoituksen
sellaisenaan.
Mainittakoon vielä, että nimimerkin
taakse kätkeytyy
Forssaan
levinneisiin lehtiin aikoinaan paljon kirjoitellut
rautasorvari Konrad Sundblom.
Lehden, jossa kirjoitus
on julkaistu, on jättänyt toimituksellemme
prof. Esko Aaltonen.

Perälän No«
Hyvin pitkä
aiika taaksepäin
oli Tarnrne'Ian .pitäjässä Kydön
ky-lässä Perälä-niminen
torppa.
Tämä torppa sijaitsi niillä vaiheilla,
jossa nyt on Hannulan
talo. Tässä torpassa
oli kaksi
veljestä,
joista toisen nimi oli
Noak, vaan kansan keskuudessa
kutsuttiin
häntä
Noa. Toinen
veljeksistä
nai ja rupesi hoita'
maan torppaa, vaan N oa rakensi
pirtin, jossa asui äitinsä kanssa.
Tämä Noan pir-tti oli taas siinä
tien
risteyksessä,
josta
isosta
maantiestä
haaraantuu
He Papinsillalle päin. Nooan pirtti oli
nykyisen
pappilan
pellon
ikul-

massa.
Muutama
kymmenen
vuotta taaksepäin,
:kun rnainittua peltoa muokattiin, niin löydettiin
sen
pirtin
peruskiviä
myllätessä
iso ikimppu avaimia
ja tiirikoita.
Toisesta
Perälän
veljeksistä
emme tiedä juuri mitään mainita, vaan Noasta tuli tavattoman
vahva ja roteva mies. Siihen aikaan oli lukutaito vielä heikkoa,
jotta Noakin jäi siitä taidosta jotenkinosattomaksi.
Hän ei siis
saanut
lapsuutensa
aikana mitään oppia hyvään
päin, vaan
päinvastoin. Äitinsä käytti häntä
kerjuulla
ja pieniä näpistyksiä
otti äiti mielellään vastaan. Vie-
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läpä kehoictikin ottamaan perunaita ihmisten maista y_ m.
Noa ei saanut ikoskaan kuulla
mitään
Jumalasta,
vaan päinvastoin kirouksia
ja ylemkatset
ta. Hän oli todellinen
»maailman rnurjoma»,
sillä kaikkialla
häntä vihattiin, lyötiin ja potkittiin. Tämä nurja kohtelu tuli siitä, että hän aina ja kaikkialla
teki pahaa, joista äiti häntä aina
suojeli.
Tarkempaa
tietoa ei meillä ale
Noan
lapsuuden
ajoiilta.
Sen
vaan tiedämme, että hänestä 10.pulta kehittyi oikein suurvaras,
joka
oli
koko
pai.kikakunnan
kauhu.
Noa oli useasti
vankbloissa,
vaan usein hän niistä karkasikino Useimmat karkaamiset
hän
kuitenkin
teki vankiloihin
vietäessä.
Vapaana ollessaan hän
varasti ja teki ikaikenlaista
pahaa. Monasti hän vei talon putipuhtaaksi.
Kydönkylässä
oli siihen aikaan
myöskin
Yösija-niminen
voipa torppa, joka vieläkin
on
olemassa. Tämän torpan elo-aitan tyhjensi Noa eräänä syksyisenä yönä puhtipuhtaaksi.
Viljan ja kaiken ruokatavaran
kantoi. hän metsään. Aamulla aikaisin kävi hän köyhille rlrnoittamassa,
mistä
elintarpeita
oli
saatavissa. Tätä Noan i-1moitusta
käyttikin moni köyhä hyväkseen
ja menivät metsään, sille paikalle mihin Noa neuvoi.
Ja aivan oi.kein!Täällä
ali viljaa läjässä ja sian Iiikkiöt roikkuivat kuusen
oksilla. Monella
olisi ollut mieli ilmoittaa Yösijan isänriälle, missä torpan ruo-

katavarat
'olivat, vaan eivät uskaltaneet, sillä Noa oli uhannut
ankarasti rangaista jo.kaisen, jaka tämän ilmiantaisi.
Ei auttanut mikään muu kuin vaan nauttia Jumalan viljaa Yösijan kustannukseHa.
Kankurnatkoil laan oleskeli N ca
metsissä, sillä ihmisten ilmoi'lle
ei hän uskaltanut
'tulla. Syrjän
metsästä 'kuultiin Noan kesäiltana veisaa van: »Minä vaivaineri
mato ja matkamies, rnont' vaellan vai:keaa retkee». Tästä saattai päättää, että Noalla oli joskus hellempiäkin
tunteita, vaan
hän oli ja niin syvälle vajonnut,
jotta palaaminen hyveiden tielle
oli aivan liian myöhäistä.
Metsissä ollessaan oli Naa Iaittanut itselleen samrnaleista pehmeän vuoteen, joka oli niin laadittu, ettei sitä ikuikaan huomannut. Sattumalla
eräs isäntä joka oli hevostaan hakemassa hänet
löysi
tämänkaltaisesta
sammalvuoteesta
makaamasta.
J oku oksa oli tarttunut
isännän
jalkaan ja hän kaatua tupsahti
Noan vuoteen
päoällle, jossa hän
parhaallaan
makasi
peitettynä,
Tästä
äkkinaisestä
päällehyökkäyksestä Noa ponnahti seisoalle, paljasti kauhean puukkonsa
kysyen: »Oletko minua etsimässä vai mitä
tämä
on?
Jos
sitä varten olet ltikkeellä, niin
lyön tämän puukon päätä myöden r intaasi, vaan jos olet toisilla asioilla,
niin saat hyvän
ryypyn, siflä minulla en täällä
samrnalissa hyvää viinaa».
Isäntä
pelästyneenä
vastasi:
»En ole sinua etsimässä,
sillä
en tietänyt sinun näillä mailla

olevan, vaan hevosiani olen etsimässä».
Noan pullo tyhjennettiin
hyvässä sovussa. Hän neuvoi isännälle missäpäin
hevoset olivat,
ja niin sitä erottiin hyvinä ystävinä.
Noalle kävi vaikeaksi
ajan
pitkään
piiloutua
metsissäkin,
jonka tähden hän katosi paikkakunnalta,
jotta ei häntä nähty,
eikä kuultu kahteen vuoteen.

*

Tamrnelassa oli siihen aikaan,
kun Perälän
.Noa varasteli
ja
teki pahaa
eräs vanha sotilas.
TälIDäsotilas
oli palveHut
Venäjällä 25 vuotta, josta hänellä
oli rintansa dcoristuksena moniaita rahoja sekä ristejä.
Näistä
kunni:amerkeistään
oli tämä sotilas hyvin ylpeä ja tavattoman
suulas.
Hän
eli vallan toisten
kustannuksella
ja ikuljeskeli paikasta toiseen. Närllä kulkuri-retkillään j-outui hän aina Pohjanmaa-lle asti.
Eräänä
iltana
sattui
sotilas
menemään taloon, jossa vankka
mies istui ja ,teki päreitä, Sotilas tunsi heti tämän miehen ja
huudahti - varomattomasti
kylläkin:
»TääHäkös sinä varas ja suurrosvo oletkin?»
Heti pajkalla
ponnahtaa
mies seisoalle ja iskee puukolla,
joka oli hänen
kädessään,
sotilasta,
vaan hän
sai väistettyä iskun.
Siitä paikasta lähti Noa ulos
eikä häntä sen koommin nähty
Pohjanmaalla,
Noa oli ollut lähes kaksi vuotta siivos.ti ja teki
työtä ahkerasti,
Oli luultavasti

aikomus jo hyljätä vankaari ammatti, vaan ,tuoli näin äkkiä palj astetuiksi.
_
Erääseen
taloon Sukulan kylässä oli tulossa häät. Ja niinkuin tapana on piti annettaman
nuorelle parille myätäjäisiä. Mutta Nca menikin ja tyhjensi varakkaan
talon rahavarat.
Hän
varasti
sieltä
paljon rahaa ja
vaatteita.
Paperirahat
pani hän
pulloon ja kä<tki sen Lailon mäkeen, joka on pappilan maalla.
Tämän varkauden perästä joutui Noa piakkoin lopultakin kiinni ja vietiin ainaiseksi vankeuteen, niin että hän ei Sukulasta
varastamiansa
rahoja tullut koskaan
'saamaan.
Oi'keuspahkalla
sai Noa tkuiskattua
veljelleen,
missä rahapullo
oli kätkettynä.
Noan veli kävikin sitä etsimässä ja käytti pieniä poikia apunaan, joitienkautta
asia tulikin
ilmi,
vaan
rahoja ei löytynyt
mistään.
Ne voivat olla siellä
vieläkin, jos pullo vaan on ehjänä pysynyt.
Mutta hakea
ei
niitä enään kannata, sillä ne on
jo kadottaneet
arvonsa, jos ne
löytyisikin.
Syyskesällä
nähtiin Noan pirtissä usein valkeata yöllä. Tästä
arveltiin,että
Noa oli saapunut
äitiään katsomaan.
Tämä ilmoitettiin nimisrniehellekin.
Eräänä
il tana menilkin nimismies kahden
tyttärensä
kanssa hevosella ajelulle. 'I'ulivatpa
Noan pir tillekiri, jonka kohdalla
nimismies
seisautti hevosensa ja sanoi menevänsä,
katsomaan
josko Noa
olisi kotona. Samalla kuului pirtistä pyssyn laukaus. Noa oli sen
laukaissut ja sanoi äidilleen:
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»Noin minä laukaisisin, jos joku tulisi minua rkiinni ottamaan.»
Samalla aukaisi nimismies oven
ja astui sisälle, vaan pyssy olikin
tyhjä, eikä Noa voinutkaan
sitä
käyttää. Tästä äJkkinäisestä yllätyksestä
ei Noa ehtinyt muuta
tehdä, vaan kJarkasi nirnismieheen kiinni ja löi hänet allensa,
selkä rupesi kuristamaan.
Mutta
kun tyttäret
kuulivat
pirtistä
temmellystä
ja unholckai.ta kun
olivat, niin menivät sisälle. Kun
huomasivat isänsä olevan henkihieverissä Noan alla, niin alkoivat puulla hosurnaan Noaa päähän ja saivatkin
hänet kykenemättörnäksi
puolustamaan
itseään. Kun nimismies pääsi vapaaksi, niin sidottiin Noan kädet
ja jalat. Sitten mentiin ikylästä
hakemaan miehiä, joitten avulla
Noa vietiin lukkojen taakse.
.Tammelan käräjillä
tuomittiin
Noa elinajaksi vankeuteen.
Kun
hän oli tuomionsa kuullut, pyysi
hän saada puhutella
äitiään. Tämä hänelle sallittiinkin.
Mutta
.kun Noa oli vahvasti vartioittu,
niin pyysi hän äitiään tulemaan
itseään niin lähelle, että saisi ottaa häneltä
viimeisen
suudelman, he kun nyt näkivät toisensa viimeisen kerran.
Äiti läheni poikaansa sen tähden tarpeellisen
,läJhelle, eikä
hän,
paremmin
kuin
kukaan
muukaan, voinut aavistaa mitään
pahaa. Mutta riyt tapahtui kauhea teko. Noa puri äitinsä nenän pois ja sylki sen permannolle sanoen:
»Tässä äiti on sinun palkkasi,
sillä sinä olet alkusyy
minun

kurjuuteeni.
Sinä et rangaissut
pahoja
tekojani,
vaan vieläpä
kehoititkin
minua
varastele-

maan».
Noan äiti sai nyt olla ilman
nenää
koko
lopunikäänsä
ja
Noa vietiin
Bomarsundin
Iinnaan Ahvenanmaalle
pakkotyöhön.

Noasta kerrotaan
vielä,
että
kun
häntä
viimeisen
kerran
kuljetettiin
Hämeenlinnaan,
niin
Pernun
nummella
sanoi
hän
kyydittäjälleen:
»Tällä kohdalla
metsässä
on
vanha pintti, jota hiilen polttajat
ovat
käyttäneet
yömajanaan.
Sen kiukaan ja seinän välillä on
kuparinen
astia rahoj a täynnä,
vaan kun minä en niitä enään
koskaan
,tule hyväkseni
saamaan, niin ota sinä ne siebtä takasin ttrllessasis. Kyyditsijä
tulIessaan
takaisin,
meni
katsomaan osoitetulle
pintille,
vaan
mitään astiaa ei siellä ol'lut, vielä vähemmin rahoja.
Noa ja kyyditsijä
eivät luulleen näin synkässä paikassa olevan ketään
kuulemassa,
vaan
puhuivat
kovana
ääneHä
vapaasti. Mutta nyt sattui niin, että joku mies olikin -tien vieressä
ja kuuli Noan neuvon.
Tämä
mies menikiri neuvotulle
paikalle, löysi ja piti rahat, jonka jälkeen rupesi elämään oikein hyvin.
Noasta kerrotaan
vielä:
Bomarsundin linnan tarpeisiin otettiin jäHä jostakin läheisestä lahdesta.
Noa oli mukana
tässä
jään
riostossa,
jOUOID putosi
avantoon,
Hän
saatiin
kyUä
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kphta
ylös,
vaan kastui läpimäräksi. Kylmä tuuli ja pakkanen jäädytti Noan ihan köntiksi
ja ennenkuin
ehdittiin
linnaan
oli Noa .kuollut.

Uittoja Tammelan

Näin
päättyi
Perälän
vaiherikas elämä.
Forssan

Noan

Lehti 3. 5. 1964

järvissä Ja Loimijoessa

Muutama viikko sitten luin
tästä Forssan Lehdestä, että
kolmeen vuoteen ei enää ole
uitettu puita Portaan kylästä
saakka yli kahden järven, vaan
kauemmaksi tarkoitetut tukit
on ajettu Vieremän kosken
alapuolelle Loimijoen äyräiIle.
Forssalaisilta on siten tullut
riistetyksi
mieliä virkistävä,
joka.keväinen näytelmä, kun
tukit vilistivät vuolaissa kevätvesissä ja reippaat tukkipojat ohjailivat ne alas Kuhalankosken uittoruuhesta. Voidaan sanoa, että näin on päättynyt runsaan vuosisadan kestänyt kiintoisa taloushistoriallinen vaihe.
Jokioisten kartanon sahahle oli
kyllä uitettu Loimijokea myöten
tukkeja
jo 17M-1uvulta lähtien,
muttei luubtavasti sen .k,au-empaa
kuin
Haudarskorvan,
Kuhalan,
Vieremän
ja Tialso'lan
kylistä,
siis rälssi talojen metsistä. Vasta
180D-luvun puolella
näkyy
Jo.kioisten sahalle aletun ostaa .tukkipuita
ylempää
Tammelasta,
niin että niitä uitettiin
Kuivajärvestä
ja Liesjärvestä
asti.
Esum. erään1uentelon
mukaan

ostettiin v. 180-7 Tammelasta Jokioisten sahalle 6,7'8tukkia. Mutta muistettav-a on,että
Tammelan vesillä o'1i sisäistäkiri uiittca,
sillä Myllykyilän dcoskessa toimi
Mustialan
kantanen
.saha aina'
kin jo 172;2,Turpoon saha oli perustettu
1784 ja Murron saha
'I'eurol le 1804. Vasta kun kapteeni
Lepsen
rakennutti
1814
uudestaan Myllykylän sahan, al.koivat 'Tammelan metsät enemmän kiinnostaa Jokioisten sahan
omistajia.'
Jokioisten kartano lähetti torppareitaan
Tammelan
uitoille.
Varhaisimmista
-tuk.kipomoista
muistetaan
entinen
sotamies
Mört, jalka lienee asunut HykkiIässä. Taksvärkkärit
suhtautuivait ensin vihamielisesti
Mörtiin
ja uhkasivat antaa hänelle 'kuri,tusta, jos mies vain heitä liikaa
komentelisi. Mutta Mört oli liipattu, "Kiertäkääs
poijaat"! hän
huusi miehille, jotka näin luontevaetipääsivät
työnteon alkuun,
Mört innostutti jokioislaisia työ-

1
Lounais-Hämeen
Kotiseutuja Museoyhdistyksen
Vuosikirja
V (1929), s. 143, 1'53-5.
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hön silläkin tavalla, että hän rupesi laulamaan. Hänellä oli hyvä laulunlahja.
teki itsekin lauluja. "Sis so, kyllä jo poijaat
kulkee", kerrotaan
hänen uittajiJ.le huutaneen,
ja nämä innos
tulvat.
Olipa hän
Jokiläänin
I
miesten mielestä lopulta aivan
kelvoflinen äijä.
Vuoden 18,64 vaiheilla Jokioisten torppareita
lähetettiin
Hyk.kilään ajamaan Johannes Sipilän
myyrnää metsää. Tukkipuita
oli
täysi buhat, hinta vain 25 penniä
kappale. Tukit, jotka oli .kaadettu pelkälla kirveellä, iårnan sahan apua, olivat niin paksuja,
että läpimitta oli neljän vanhan
sylen
päästä
vielä
3,6 tuumaa. Päivätyövelvolliset
torpparit ajoivat
tukit
Kuivajärven
rantaan. Jonkun
torpparin
ajourakkaan kuului vain 15 tukkia,
isompien torppien hal:f.ijoille 'taas
jopa 60 tukkia. Kuhalan YliskyIän Jussi-poikakin
oli mukana
tukinajossa,
tutustui
Könnön
tyttäreen
ja meni sitten hänen
kanssaan naimisiin. Muistellaan, että Saarer» kartlanon vanha paroni osteli 1800-luvun puolimaissa Teuron, Portaan j-a Hykki.län isännaltä
tulckipuåta
Jokioisten sahalle,
Tukkieri hankinnat
J okioisten
sahalle näyttävät Tammelan ve·
sistöjen piiristä hiljalleen vähentyneen 1800-luvun jäl~ipuolisikolla, j-olloin ilmaantui uusia yrittäjiä. Forssan rakentamiseen
tarvirtiin paljon puutavaraa.
Muistitiedon mukaan ubtettiirr-ensimmäiset tukkilautat Forssaan Lunkaan Perähuhdan
metsistä. Ky1;·
täläm. Matin pyölissä, jossa nyt

sijaitsee kaupungintalo,
halkaistiin tukkeja Ikä.sisahaUa laudoiksi ja Iankuiksi. Mutta enemmän
.kuljetettiin
Forssaan
sahatavaraa Turpoon sahabta. Laudat sidottiin
niin suuriin
pihteihin,
että mies saattoi seisoa sellaisen
pääl'lä ja ohj ata nipun kulkua
jo Turpoon koskea alas laskettaessa. Muistellaan, että jo mainittu kokenut
uittopomo
Mört
kuljetti
näin Forssan
tehtaille
Turpoolta ensimmäiset
puutavarapihdit.
V. 1880 rakennettiin
Forssaan
ensimmäinen
saha, ja tehdasyhiiö
alkoi
ostella 'Tammelasta
tukkimetsiä.
Hykkilän
Jussilan
sankoista metsistä ajettiin Kuivajärven rantaan kerrankin
200
puomipuuta.
joiden
'].aJtvamitta
oli 6 tuu.maa. Forssan yhtiö maksoi niistä 50 penniä ,kpl.
1890-].uvuUa perustettiin
Lamalan
höyrysaha.
Sen omisti
tunnettu
puutavaramies
E. Johansson, jolla 'Oli sahoja muuallakin. mm. Päijänteen
rannoilla.
Tammelan
ylängön
vesireittejä
myöten oli hyvä uittaa tu.kkeja
Lamadan
lahteen.
Muistellaan,
että tavallinen
ostohinta
oli 3
markikaa puusta. Lamadan saha
lopetti vuosisatamme
alussa toimintansa vararikon
takia. Hy kkilässä tiedettiin kertoa, että Sipilän isäntä ei viime myynnistään ennättänyt
saada enempää
kuin sen 3,00 mk, minkä Lamalan saha oli käsirahaa maksanut.
Myös porilaiset sahayhtiöt alkoivat ostella .tukikipuuta Tammelasta, vaikka u1tto J okioisten
koskesta oli vaivahloista. Niinpä
Saaren paroni myi Iky,llä pori.lai-

selle sahayhtiölle suuren maaran
tukkeja, mutta kun niiden uittamimeri Jokioisten ohitse ei käynytkään
päinsä,
kauppa
meni
ri:kki ja tuki:t vietiin Lamalan
saballe.
Kun ,sitten Jokioisten
koskeen rakennettiin
hyvä uittokoirnu, pori laisten sahayhtiöiden
ostot Tammelasta
lisääntyivät
ja
metsänhinnat
nousivat. - Lama1an sahan 'tila'lle tuli sjtten ki.lpail ijaksi ensin Vekkilän
saha
Hevoniernen .kylään, sitten Jaakkolan saha Kau'ko Iaan. Forssan
tehdasyhtiökin
ralkennutti
1920luvun puolimaissa
suuren sahan
voirnalaitoksineen.

*

Hylokiläläiset
kertojani,
lähinnä Hei.kki Könnö ja Jussilan
veljekset,
muistivat
muintamia
suuria
metsäkauppoja.
Niinpä
porilainen
Kavander
osti kapinan edeblä Jussilasta toisen puolen metsää, lähes 4000, runkoa.
Hinta oli 8 mk rungolta, mistä
kertyi noin 30.0·00' silloista markkaa.
Tukut
uitettiimkin
sitten
Ve'kkulan saha He. Se merkitsi
sellaista
lisäystä
tämän
sahan
toimintaan, että sinne piti palkata oikein puukho llar i. - V. 1922
oli uittoja
erityisen
runsaasti.
Forssa-yhtiön
'tukikipääl lik'konä
01i .Sli,lloin Jääskeläinen-nimmen
mies, joka
tuotti
Tammelaan
savolaisia työmiehiä. "Se oli holjaa aikaa", muistelivat
.ker-tojat.
Keväällä
193'5 esiintyi
Tammelan tukkimarkkinoil.la
myös Rauma-Wood.

*

Ennen vanhaan Tarnmelan ui,
tot !kestivät koko avoveden ajan.

Vanha
hyk'kilalainen
uittomies
Ruokonen 'kertoi 'tämän 'kirjoittajalle 19,35, että nuoruudessaan
hän oli j-oskus uitoilla 6 kuukautta peräkkäin,
ja sentään vietäin
sildoiri puutavaraa vesrtse vähemmän kuin mainjttuna
;j~er.tomisaikana.
Uitto oli näet entisaikaan hidasta. Latvavesiltä
tukit
tuotiin
ns. surnauihtoima
esim,
Teurolta Pehkijärveen,
jossa .tukiit taas .koottiin yhteen, mutta
kunkinsahay;htiön
tUkiteriteltiin 'toisistaan.
Lautat kuljetettiin .kokonaan
miesvoimin
[ärvensehkien yli, Pbtkissä ja vankoissa
Iouiruissa oli kor.keiden
tukieri suoj assa peli tuikki, 'kela.
Tappien avulla siihen, kierrettiin
kolrnituumaista
pellavavarppia
miesten
laulun
tahdissa.
Nelihaarairien ankkuri oli sitä 'ennen
soudettu
muutama
sata metriä
eteenpäin Iautan ikullkusuu'ntaan
ja pudotettu
järven
pohjaan.
Täytyi olla vallan tyyni ilma,
kun latrbtaa ruvettiin soutamaan
Kuiva- tai Pyhäjärven
yli. Varovaiset uittaiat koettivat '~ostealla
sormellaan,
mistä
päin
tuuli.
Yleeri ä odotettiin "päivänpadlaatusta", ennen kuin ruvettiin tukkilautboja
soutamaan
Pyhäjärven aavan selän yli. Ruokonen
muisteli jol.loirikin tapahtuneen,
että tuikki.lautait oli ohran kylvöön mennessä
'kuljetettu
läpi
Saarensalmen
Miek'kainnokkaan
asti, rmrtta ohra oli jo tähkällä,
kun ne sieltä .kisloottiin Loimijoen suulle. Usein oli tukkeja
niin paljon, että Ianutat tukkivat
Saarensalmen
syksyyn asti; lienee sinne joskus joku Iautta jäänyt yli talvenkin. Tavallista oli,
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että
tamrnelalaiset
tukkilaudat
saatiin Porin eahcille vasta seuraavana keväänä.
Sutten tuli uittotöihim paranmuksia. V. }'9'l3·perustettiin lauttausyhdistys, otettiin käytäntöön tukkiporrttoot
hevoskiertoineen
ja
1930,luvun
puolimaissa
alettiin
tukkilauttoja
ikiJskoa höyrytaivalIa. Työnjako
lauttayhdistyksen
alkuaikoina
oli sellainen,että
kukin y htiö vieratyitti tukikinsa
veteen, Rosenlewin miehet kuljettivat
tu'l~kilautat yli järvien
Loimijoen suulle, jossa Reposaa ren miehet ne ottiva>t haltuunsa
ja uittivat
Loirnijokea
myöten
eteenpäin.
Muistellaan,
että Lamalansaha
ensin otti Tammelassa
käytäntöön
hevoskiertolset
ponttoot. 'I'ukkiilautan Jm:1jettaminen hevosvoirniri Pyhäjärven
yli ja ponttoon paluu vei 2 vuorokautta,
mutta
hinauslaivalla
vain 8 tuntia. Hinauksen
näin
nopeuduttua
loppuivat
uitot
Kuivajärvellä
tavallisesti juhannukseen
eikä
SaarensaImeen
enää juuri jäänyt tukkilauttoja
syksyyn asti vettymään. Samankeväiset
tukit
ennättivät
nyt
syksyksi Porin sahoille. Uittotöiden supistumisesta
on kuvaavana esimerkkinä myös edellämainitun
Ruokosen
maininta, että
hän v. 1935 oli uittotöissä Karjusillalla vain 100 tuntia ja Saarensalmessa
110 tuntia.

*

Varhaisempina
aikoina
uitettiin Tammelasta Forssan tehtaille rankoja. joista sitten tehtiin
halkoja. Neljän metrin pituiset
rankapuut
sidottiin fkoivuvitsci l-

la sopivan 'kokoisiksi lautoiksi
eli lotiksi. Tammelan äijien kerrotaan ryhtyneen j'omaarianpälvästä saunoissaan Iiottamaan ja
kiertämään
noira vitsoja. Ne sidJottiin ns. munakoiralla.
Rankalautat
eli -lotat
uitettiin
yli
järvenselkien
Forssaan pelkkää
miesvoimaa
käybtäen, ,kUlt.en jo
varhaisemman
tukinuiton yhteydessä 'kerrottiån. Yhdeen aikaan
rankalotien
kuljetus oli urakkatyö.tä. Miehille maksettiin
lautasta 6 mk mieheen ja kori olutta koko sakidle. Viksbergin
lupusahalla rangat nostettiin ylös
kettinkien
avulla ja katkaistiin
haloi'ksi.
Rankojen
joukkoon
joutunutta
tu'kklpuuta
sanottiin
jumkkari.ksi. Hevosmiehetajoivat
halot sahalta tarhaan. Kullakin
ajomiehellä oli naisapulainen, jota sanottiin latoniksi."
Vuosisatamme
alussa
tehdasyhtiö lopetti rankojen
uittarnisen, kun alettiin hakata
halot
valmiiksi joometsissä. Suuria halkopyräitä
ruvettiin
nyt
uittamaan järvien yli ja Loimijo'kea
alas Vrksbergin tehtaille.
Uittovälineiden
kehityksestä
kannattaa
vielä
mainita,
että
Forssan yhtiön nuJffikipomoKoponen, joka oli kotoisin Karjalan
puolesta, otti käytäntöön kuusilenkit
koivuvitsojen
asemasta.
Puomipuu
kaulattiin
kirveellä.
sivallettiin "posket" pois ja kaulaan hakattiin läpi, jonka kautta
Juho Rantanen
on rankatöistä ja Iupusahasta ~irj.oitta,nu't
tarkan
kuvauksen
1;929, jolloin
lupusaha
hajotettiin
(Kotiseutukuvauksla
Lounais-Hämeestä
VII, s. 24.
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pistettiin lenkki
kan paulaan.

ja kynä

silmu-

*

Olen
Tammelan
uitto töiden
vaiheista esittänyt tässä 'lain kaipeita hajapiireitä.
En tullut vieneeksi Ikirj:oihin rehevän
yksityiskohtaisia
'kuvaukaia
tukkilaisten elämästä silloin kun vanhan kansan
aitoja
uittomiehiä
vielä eli keskuudessamme.
Mieleeni on jäänyt kuva tehdasyhtiön j okiporu'kasta,
j oka aamuin

Neljä

-

Frans

Markkulan

Markkula

kaupalle .. Pari

ovat

käyneet

tu-

tuiksi

Ypäjän

Köllinkylän

kautta

ajavien

linja-autojen

He

rahastajille.
kan,

sillä

tuntevat

Markkulan

kauppaa

pysähtymättä:

tulijoita

teviä

tältä

riittää

Sormi

suuhun

kerran

ja lähpysäkiltä.

meni

sentään

ktm

rahastajatytöltä,

eräs vanha
vänsä

pappa ilmoitti

pois

Mutta

Joosen

jää-

kaupalla.

autossa on sellaisia,

ka tämän paikan
neljä
neen

pai-

ei linjuri

useinkaan

sivuuta

tuntevat.

vuosikymmentä
aherruksen

kauppias

k ula

Frans

nyt

sillä

vätyön

jälkeen

jotYli

kestä-

jälkeen

on

J oose M a r k-

lopettanut

pitonsa,

jo levähtääkin.

Esko Aaltonen

vuosikymmentä kaupanteossa
Ypäjän Köllinkylässä

Kauppias

sanaa, jotka

lähti Viksbergin tehtaan rannasta ylävirtaan,
oli sää millainen
tahansa, ja palasi ehtoon esillä.
Ahavoitunut Santeri Koski (Hetan Santeri, sanoivat hy.kki läläiset ) istui tukevasti tervatun uittoveneen perässä, ohjasi kulkua
melalla ja töitä säntillisiltä okäskyillä. Voisiko joku vielä kuvata tämän jokiporukan
toimintaa?

noin

kaupan-

pitkän

päi-

kannattaa

toki

kerii

muistojensa

kerää

Vuonna 1922 minä tähän
tienposkeen aloin tätä kauppaani
puuhata, muistelee Frans Markkula. Paikalla
kasvoi vahva
metsä, suuria kuusia täytyi kaataa. Vieläkin
on isoja kantoja
näkyvissä.
Olihan
se rohkea
temppu, ruveta noin vain melkein
kylmiltään
kauppahorrimaan. Sen verran oli kokemusta,
mitä tätini kaupassa
Somerolla
apulaisena
toimiessani olin saanut. Ja sieltähän minä sen kipinän tähän oman kaupankin
perustamiseen sain.
Kauppa, kuten kaikki muukin,
on muuttunut
ja kehittynyt
paljon
neljänkymmenen
vuoden
aikana. Tavaroiden valikoima on
nyt monin verroin runsaampi ja
niiden kuljetus helpompaa ja nopeampaa.
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Hevosella
oli tavaroita
haettava
kerran
pari viikossa
Ypäjän asemalta, kertoo Markkula. Itsellänikin oli hevosia kuljetusta
varten
siihen
aikaan.
Vainion pappa täältä KöllinkyIästä
ajoi
paljon
tavaroitani.
Hevospelillähän
silloin kaikki
kuljetukset
hoidettiin ja tiessäkin oli syvät "raitit"
kärryjen
jäljiltä.
Kahvit, sokerit, riisit - kaikki
ne oli suurissa
säkeissä,
eikä
semmoisissa
koreissa
pakkauksissa niin kuin nykyisin.
Kahvi, sokeri ja riisi olivatkin
tärkeimmät
ja eniten ostetut tavarat. "Kahvipöönät"
olivat vielä
siihen
aikaan
paahtamattomia.
Silliä myytiin suurista puutynnyreistä.
Rusinoita
ja "väskynöitä" lukuunottamatta
ei muita
etelän
hedelmiä
ollut. Sokeria
survottiin
mahtavista
topista.
Nykyistä
vähemmän
myytiin
ruokatavaraa:
taloissa oltiin siinä
suhteessa ennen omavaraisemoia,
Koska kauppoja
oli pitäjässä
vähän, oli Markkulankin
asiakaspiiri hyvin laaja. Tätä osoittaa sekin, että lähes kymmenen
uutta myymälää on myöhemmin
perustettu
tälle alueelle. Levänkylän lisäksi
piiriin
kuuluivat
Saarikko,
Jyvämäki,
Kuusjoki
ja Hyrsynkulma.
Täsmällisiä kaupan aukioloaikoja ei ollut. Maataloissa tehtiin
kesällä pitkiä päiviä; vasta illalla
ehdittiin
lähtemään
kauppareisulle. Saarikon
kartanossa
oli
paljon työväkeä, ja se muodosti
suuren osan asiakaspiiristä.
- "Puksu" tietysti oli päästettävä pois määrätyllä
kellonlyö-

mällä, mutta minä myin illalla
sitten yksin. Ja kun kauppaan
kerran oli tultu, ei siitä heti ostojen tekemisen jälkeen maltettu
lähteä.
Oli vähän
jahkailtava
maailman asioita.

"}ämpti"

on oltava

Ihmisiä oppii kauppiaan työssä
tuntemaan paljon. Erilaisia ihmisiä, joihin asiakkaina täytyy suhtautua
samalla
tavalla.
Olipa
muutamia, joille apulaiset arastelivat
myydä ja nämä jäivät
sitten kauppiaan itsensä "hoidettaviksi".
- Kauppiaan on oltava ehdottoman
"jämpti",
sanoo Markkula. - Tavarasta
on perittävä
kaikilta täsmällisesti sama hinta,
asiakkaita
on palveltava
samalla tavalla, on oltava rehellinen.
Jos menettelee
päinvastoin,
se
kostautuu ennemmin tai myöhem
min. Tavaraa
koetin
hankkia
runsaasti. Jos jotakin kysyttäesä
puttui, sitä varmasti jo oli seuraavalla
kerralla.
Tavaranhankinnassa ei ollut sellaista yhteistyötä kuin nykyisin.
Jokainen
yritti selviytyä miten parhaiten
taisi.
Markkula muistaa vielä ensimmäisen auton, joka hänen kauppansa ohi alkoi liikennöidä. Kysymyksessä ei ollut varsinainen
linja-auto,
vaikka
se ihmisiä
kuljettikin.
Se oli Könkön auto,
joka saapui
Varsanojan
kautta
Forssasta. Vanhin pitkien linjojen autoista oli Heikkilän linjaauto, joka ajoi Forssasta
Loimaan kautta
Turkuun.
Samaa
reittiä ajetaan vielä tänäänkin.
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Lähes yhtä kauan kuin kauppiaana on Frans Markkula
toiminut Forssan Lehden asiamiehenä, ja joka aamu hänen tehtävänsä
on ottaa
linja-autosta
tuoreet "sanomat"
Forssasta.
Kyläkuva
on paljon muuttunut. Entiselle
"piir ihernppapaikalle" on kohonnut kansakoulu.
Osuuskauppa
on tien vastakkaisella puolella. öljysoratien
kiiltävä pinta on nyt kärrynraittien
tilalla.
- Oli se suuri muutos elämäs-

Hevoset

sä tuo kaupan lopettaminen. Olisin kai vieläkin jatkanut,
mutta
ovat nuo jalat tulleet vähän huonoiksi. Eläkevaarina
olo oli ensin kovin outoa. Oli talvi ja aika
tahtoi tulla pitkäksi.
Näin suvella on mukavampaa,
kun saa
"koplata" ulkona, hakata klapia,
istuskella keinussa ja lukea lehtiä tarkkaan.
Tuntuu se oikein
hauskalta - tuntuu se!
Forssan

Lehbi. 114.6. 1964

Jaakko Lehtinen

vauhkoontuivat ja muijat siunasivat
hopalla huristeltaessa

Ensimmäinen

linja-auto

L-Hämeen

Tänä kesänä (tarkasti sanoen
bk. 8. pnä) tuäee kuluneeksi
40 vuotta siitä, kun LounaisHämeen maanteille
ilmaantui
ensimmäinen Iinja-audo. Ottaen
huomioon,
että
linja-autoliikenteen
kehjtys
maassamme
alkoi varsinaisesti
vasta vuoden 1920 paikkeilla, ei täällä
siten oltu ajasta paljonkaan
perässä.
Tällä ensimmäisellä
vaunulla lii'kennöirtiin Forssan
ja MllItkun väliä ja yritys muodostui ilmeisesti alunperin kannattavaksi,
koskapa
liikenne
jatkui
sinten
keskeytyksittä
lumiesteiden
aiheuttamia
katkGja lukuunottamatta.
- Linja-autoiJiikenteen
syntyvaiheita koskevan aineiston on lehdellemme toimittanut
matkahuollon hoitaja Alvar K a u p piI a.

teille 40 vuotta sitten

Ensimmäinen
'automobiiliomnibus' saatiin maahamme joulukuussa
1905. 'Sen oli tilannut
Sa-ksasta
uusikaupunkilainen
teknikko J. L. Stenroos, Hänelle
ei tästä autosta -kuitenkaan ollut paljonkaan iloa. Sen sylinteri
nimittäin vioittui jo matkalla satamasta määräpaikkaan
ja kun
sitä ei voitu tää~llä korjata" oli tilattava kokonaan uusi moottori.
Seuraavan vuoden toukokuun 19
pnä se viimein lähti neitsytmatkalleen Turkuun,
mutta tarttui
Vironkallion mäen harjanteeseen
kiinni, jolloin se särkyi. Vaunu
asetettiin
sitten kaupurrkiliikentee se en Turkuun,
mutta yritys
ei kannattanut
ja niin se vielä
samana vuonna myytiin Pietariin. Seuraavan
yrityksen
tekivät kotkalaiset
vasta v. 1913,
mutta tämäkään yritys ei saanut
tuulta
siipensä aUe,ensimmäinen maailmansota ja sitä seurannut kansalaissota
siirsivät kehityksen alkuunpääsyä
vielä viidellä vuodella.

2'9

Uranuurtaja L.Hämeessä
Linja-auto liikenteen
uranuurtaja Lounais-Hämeessä
oli Matkun aseman rautatiekirjuri
Anton T a r pii a. Hän oli syntynyt
Kangasalla
1&80 ja kuoli Aänekoskella
asemapäälliköksi
kohonneena
19-54. Matkun
rautatienkirjurina
hän .toimi 1924--33.
Hän ,oli ilmeisesti
uskalias
ja
yritteliäs
mies,
koskapa
heti
Matkuun tultuaan osti uuden Tmallisen Ford-auton, johon teetti korin Malmin ajokalutehtaalla. Eihän tuo. kori kovin upea
ollut sitä nykyisiin loistovaunuihin verrattuna,
mutta sateen- ja
jonkinlaisen
tuulensuojankiri
se
sentään
tarjosi. Kuomun muodos:tivat
teräsputkesta
tehdyt
kaaret, joiden päälle oli pinkotettu vahakangas.
Autoon pääsi
sekä takaa että oikealta puolel-

Tällaiselta
kuva

011

näytti

Lounais-Hämeen

suurennettuna

Forssan

ta sivusta ja siinä oli tilaa 12
hengelle. Penkit
olivat pituussuunnassa
molemmilla
sivuilla.
Moottori oli 4-lsylinterinen ja ne,1iJtahtinen sekä 2LheV'oSIVodJmainen, Autossa oli, jalkavaihteet
ja
poikittainen
jousitus.
Kun tiet
olivat huonoja ja moottori lisäksi kiinnitetty
suoraan runkoon,
oli auton kulku melk'oisen hyppelehtivää ja tärisevää, Mutta ei
tuollaisia seikkoja osattu siihen
aikaan paheksua.

Hevoset vauhkoontuivat
Tätä Lounais-Hämeen
ensimmäistä Iinja-autoa kuljetti parin
vuoden
ajan
laitosmies
Unto.
Koskinen, joka nykyisin työskentelee
ko.rjausmiehenä
Matkun
myllyssä. Koskinen on kuulemma todellinen monitaituri,
joka
pystyy korjaamaan
yhtä hyvin

ensimmäinen
lin ja-uutouseman.

linja-auto.

Tämä

odotussalia

sama

seinällä.
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kelloja ja radioita kuin myllyn
koneistojakin.
Mutta niin vaatimaton mies on, että meillä oli
täysi työ saada hänet autoilijankokemuksistaan
kertomaan. Kierojakysymyksiä
tekemällä
saimme hänestä sentään jotakin
'irti' .
T'arpila minut siihen puuhaan vietteli ja opetti, nähtävästi isäni yllätyksestä,
isäni nimittäin oli Matkun aseman ratamestarina. Mutta en minä siitä hommasta pitänyt. Matkun Ja Forssan välinen tie oli siihen aikaan
syksyin
ja keväin
tavattoman
kurainen
ja kuivalla
aikaa se
pölysi kamalasti.
Tiehen painui
kurakelillä
syvät raiteet,
joista
niiden jäädyttyä, oli miltei mahdoton päästä pois. Ja kuitenkin
olisi pitänyt, sillä vaikka autot
olivat vielä harvinaisia. kuljettiin
hevosilla sitä enemmän. Kaiken
lisäksi ne hevoset pelkäsivät autoa miltei järjestään
ja toiset
suorastaan järjettömästi.
Kun tie
oli silloin kapeampi kuin nykyisin ja molemmin puolin oli syvät ojat, oli niin sivuuttaminen
kuin ohittaminenkin
aina jännittävä toimitus, josta ei onnettomuuden vaarakaari ollut kaukana. Vauhkoimmat
hevoset hyppäsivät yli ojan pellolle, vaikka
niiden isännät käänsivät
niiden
peräpään
auton tulosuuntaan
ja
yri ttivät peitellä
niiden silmiä.
Arvaa sen, etteivät hevosmiehet
autoista noihin aikoihin tykänFleet.

Taksat korkeat
Tuon T-hoppamme
huippunopeus oli noin 60 km tunnissa,
mutta
matkanopeutemme
'Oli
vain
4n kilometriä.
Tälläkin
vauhdilla
selviydyimme
Matkun
ja Forssan
välisestä
matkasta
noin 40 minuutissa,
mitä pidettiin varsin ihrneellisenä
asiana.
Lähtöpaikkana
Matkussa oli asema ja Forssassa
påätepiste
oli
Lounais-Hämeen
Kauppa
Oy:n
talon edustalla
vastapäätä
ent.
Forssan Lehden toimitaloa Kaup_

pakadulla.
Kyytimaksu
oli verrattain korkea, aluksi 15 mk yhteen suuntaan. Sitten se alennettiin 10 mk:aan, mutta kun Tarpila
osti linjalle hienommam vaunun,
se korotettiin 12 markkaan. Matkustajia oli melko runsaasti, sillä
eihän Forssan ja Matkun välillä
ollut muuta suoraa yhteyttä
ja
junalla Humppilan
kautta matka kesti kauan. Loppuviikosta
oli monasti suorastaan tungosta,
Aluksi liikennöitiin
kerran päivässä,
myöhemmin
lauantaisin
kuitenkin
kaksi kertaa.
Sitten
kun linjalle saatiin uusi Chevrolet, tuli kaksi päivittäistä
vuoroa säännölliseksi
ja lauantaisin
matka kuljettiin
jopa kolmekin
kertaa edestakaisin.
Kun lii'kennöinti aloitettiin, oli
suuri osa kyydittävistä
sellaisia,
jotka eivät olleet koskaan aikaisemmin olleet autossa. Varsinkin vanhat mummot pelkäsivät
kauheasti, mutta ei kukaan sentään
jäänyt
kyydistä
kesken
matkan pois. Mutta lujasti moni penkinlaidoista
piteli.

Hoppa uupui
Forssan ja Matkun välineri linja oli sen aikuisille autoille sikäli
edullinen,
ettei siinä ollut mäkiä ja tämän
ansiosta
junalta
myöhästymisiä
sattui vain harvoin. Pahimpana: haittana oli ku,
ra, sillä Iiikerinöiriti
lopetettiin
kohta kun lumi alkoi teitä, tukkia. Mutta sunnuntaisin
tehtiin
usein
kirkkomatkoja
Urjalaan
ja tällöin ei ollut niinkään harvinaista, että matkustajat
'Oli komennettava
autosta pois, hoppa
kun usein uupui ennen jonkin
mäenharjalle
pääsyä.
Aina nimittäin
ei
saanut
pienempää
vaihdetta päälle auton liikkeellä
ollessa, eikä se jaksanut
lähteä
mäessä
uudelleen
liikkeelle
kuorman kanssa. Monasti oli peruutettava
mäen alle ja yritettävä uudelleen.
- Minä en linja-auton
kuljettamisesta hiukkaakaan
tykännyt,
Se oli hermoille käypää hommaa
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ja siinä sai hevosrniesten
vihat
päälleen.
Siksi minä
tahallani
päästin ajo'kor.ttini vanhenemaan,
jatta ei olisi tarvinnut
sitä ammattia jatkaa. Sen jälkeen alen
toiminut remonttimiehenä
täällä
Matkussa,
mm.
rullatehtaalla
toistakymmentä
vuotta.
Ja jatensakin
yhtä, pitkän ajan alen
ja työskennellyt
tämän Matkun
myllyn palveluksessa.
Enkä kertaakaan
ale katunut
sitä, että
Iinja-autonkuljettajan
ammatin
jätin,
vakuutti
Kaskinen.
Eikä
meillä ollut syytä epäillä, etteikö
asia olisi näin OI11utajatellen niitä ala suhteita, joissa hän jautui
Iinja-autoa
kuljettamaan.
Ja eihän ale vieläkään
monta niin
suurta ammattitaitaa
ja vahvoja
hermaja kysyvää ammattia kuin
se.

Liikenne vilkastuu
Anton Tarpilan
avattua
uran
alkoi linja-auto liikenne nopeasti
näilläkin seuduilla, laajentua. Tilapäistä
Iiikerrnettä
katetuilla
kuarma-autoilla
oli ja Tarpilan
yrityksensä
alosttaessa harjoittanut yksi ja tainen, mm. Kustaa
Korvenoja
Sameralta.
Seuraava
vakituinen
vuoroliikenne
Lounais-Hämeestä
käsin
avattiin
linjalla Forssa=-Loimaa
ja 1925
ja tätä linjaa liikennöi
Martti
Könkö, Seuraavana
vuonna aloitti Mauno Alariko .liikenteen linjalla
Farssa---Helsinki
ja sitä
seuraavana eli siis v. 19,2;7 liikennöiti in myös ja linjalla Fars'sa'Turku. Tämän linjan avasi Paavo
Heikkilä, joka sittemmin osti tilan Oripäästä,
jossa asuu edelleen. Tämän
linjan
autoa ajoi
Pentti
Koivisto
Nuutajärveltä,
jaka nykyisin toimii itsenäisenä
Iiikenteenharjoittajana.
Em. Turun Iinjari vaunu tuhoutui Forssan 'keskustassa
syttyneessä
tuhoisassa
tulipalossa
1929. Auta
o li yöksi pysäköity ns. Miljoonakaupan
pihalle,
jossa
tuolloin
'paloi
toistakymmerstä
autoa.
Heikkilän aloittamaa
Turun linjan liikennettä
hoitaa nykyisin
Lauttakylän
Auto Oy.

V. 1928 linja-autaliilkenne
Launais-Hämeessä
laajeni
nopeasti.
Tällöin alettiin liikennöidä
mm.
Iinj aillaPari~arssa-<Helsinki,
Forssa=-Somero
ja Farssa-Mustiala.
Sameran
linjan
valloitti
näihin aikoihin perustettu Someran Linja Oy ja Mustialan linjan
Arvi Aaltonen,
josta sittemmin
tuli alalla melkoinen suuryrittäjä. V. 1'9,30<hän aloitti liikenteen
linjalla Forssa-e-Teuro,
sitä seuraavana vuonna linjalla ForssaHämeenlinna
ja Farssa-Tampere sekä v. 19'32 linjalla Tampere
-Farssa-Turku.
Aaltosen
yrityksen suurimmillaan
ollessa hänellä oli 11 autoa, V. 193:6 Aaltonen myi autonsa ja luovutti
linjansa eri yrittäjtlle.
'I'ammelan linjat asti Erkki Rauhaniemi, jonka jälkeläiset
liikennöivät niitä edelleen. Samana vuonna aloittivat limda-autoliiken.teen
myös Jussi Okslahti
ja Veikko
Örn, jotka nyt ovat alan vanhimpia yrittäjiä Forssassa. Tä.llä
hetkellä
Forssasta
tai Forssan
kautta
liikennödviä
liikenteenharjobttajia
on parisenkymmentä
ja v. 1958 valmistuneelta
Forssan upealta
Iinja-autoasemalta
tapahtuu
päivittäin
204 lähtöä.

Ilmainen kyyti ja
perillä kahvit
Asemanhaitaja
Aimo Leino, jaka OIntyöskennellyt
Iinja-autcliikenten
palveluksessa
pikkupojasta lähtien,
kertoi mm., että
linja-autojen
ja 'pirssi:autajen'
kesken vallitsi alkuvuosina
ankara
kilpailu.
Esim.
linjalla
Farssa_Helsinki
autoilijat
Eino
Id, J. Hö,glund ja, Arvo Maijala
harjoittivat
vakituista päivittäistä vuoroliikennettä.
Kilpailu sai
niin järjettömiä
muotoja,
että
sen kiihkeirnmillään
ollessa matkustajille Iuvattiin ilmainenkyyti ja lisäksi kahvit perillä. Ymmärrettävistä
syistä taksimiehet
vetivät
kuitenkin
lopuksi
lyhyemmän korren. Tämä hillitön
kilpailu jahti sitten v. 192,8 lin-
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Seuraava
mahtui

linja-auto

Forssan-Matkun

19 matkustajaa
sitä

ajanut

ja
Otto

penkit
Mattila

[a-autodlijoiden
keskusliiton
perustamiseen,
jonka ansiosta mm.
taksat yhtenäistyivät.
Muitakin vaikeuksia 'kuin kova
kilpailu Iinja-autoi lijod.lla oli. Pahimpana haittana olivat tuiskut
ja kovat pakkaset. Kerrankin Arvi Aaltonen värväsi suuren porukan avaamaan tietä Tammelaan
tutskun tukittua sen Kuustossa.
Mutta puhuri
piti puolensa
ja
niin 'kävi,että
Aaltosen oli jätettävä autonsa ojaan kyljelleen,
jonne se oli ryöstäytynyt,
Lumiesteiden vuoksi jäi myös Porin

linjalla
olivat

jo

[okioisten

oli jo näin upea. Siihen
poikittain.

Auton

edessii

Mitikioltii,

Helsingin
linjan auto Forssaan
'junkkuriin'
kahdeksi viikoksi.
Ensimmäinen
kunnallinen
Iinja-autoasema
Forssaan valmistui
1938, Ja sen hostajana or» alusta
alkaen toiminut Aimo Leino. Sitä ennen Linja-autojen
tukikohtana oli Nobel-Standardin
huoltoasema ja sitä ennen 'rnatkatoirnistona' oli toiminut mm. Koskisen sekatavarakauppa.
Forssan

LieMi ,109. 6. W64
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Palokellotlla hälytettiin ja semalorllia
osoitettiin suunta
Palokunta

veteraani Einari Leppökoski

Ellisiltana oli kaupungin paloasemalla juhlatilaisuus, jossa
huomenna 70 vuotta täyttävä,
eläkkeellä oleva laitosmies Einari Leppäkoski kutsuttiin Forssan
VPK:n kunniajäseneksi. Einari
Leppäkoski on kuulunut VPK:n
riveihin 52 vuotta ja toiminut
mm. sen ruiskumestarina ja
päällikkönä.
Merkkitapauksen
johdosta kävimme tätä ansioitunutta veteraania haastattelemassa ja tällöin tietenkin keskityim-:
me yksinomaan palokuntaakoskeviin
asioihin. Eikä, kestänyt
kauankaan, kun meille jo värittyi mielenkiintoisia kuvia Forssan yli BO-vuotiaan VPK:n kunniakkailta 'suuruuden ajoilta'.
Ensimmäisen
kosketuksen
tulipaloihin ja palokuntatoimintaan sain jo 6-vuotiaana eli miltei päivälleen 64 vuotta sitten tapahtuneessa,
kautta maan huomiota herättäneessä
Uudenkylän
palossa. Silloin oli lauantaipäivä
ja juhannuksen
aatonaatto. Suuri osa forssalaisista ja myös palokuntaan
kuuluvista
oli lähtenyt Pyhäjärvelle
juhannuksen
viettoon
ja kotiin jääneistäkin
moni
oli hieman juhlatuulella.
Tämän 'juhlatuulen'
aikaansaannosta lienee ollut sekin, että äijät kaatoivat
paloruiskun
säiliöön myös jostakin tönöstä pelastetun
marj asaa vin sisällön.
Arvaa sen, että ruisku otti tällaisesta tatinasta 'ittees' ja kesti
pitkän tovin, ennen kuin se jälleen
saatiin toimimaan.
Tästä

muistelee

palosta jäi mieleeni myös palopurjeiden käyttö, joita sitten itsekin jouduin myöhemmin monta kertaa levittelemään.
Forssan
Vapaaehtoiseen Palokuntaan liityin v. 1912. Palokunnan päällikkönä oli silloin Forssa-yhtiön
rahastonhoitaja
Karl
Georg Schoultz, joka oli innokas
palokuntamies. ViPK:ssa taisi siihen aikaan olla parisataa miestä
ja siihen kuulumisesta ylpeiltiin
huomattavasti
enemmän
kuin
nyt. Harjoitukset
pidettiin pääasiassa
kehruutehtaan
pihalla,
mutta ruiskuharjoituksissa
käy-.tiin Linikkalan lammilla ns. rykirirannassa.
Rivistö- eli niinkuin nykyisin sanottaisiin suljetut harjoitukset pidettiin kuitenkin torilla kivimakasiinin
edustalla
ja ne muodostivat varsin
merkittävän
osan koulutuksesta.
Sillä tottahan meidän oli osattava marssia
tahdissa
ja tehdä
käännökset
komennon mukaan,
eihän paraatimarsseista
muuten
mitään
olisi tullut. Ja marssi
näytteli tärkeää osaa VPK:n kesäjuhlissa, joita vietettiin vuosittain
Sortohaassa eli nykyisessä
Urheilupuistossa.
Palokuntalaisten
asusteisiin
kuului siihen aikaan kypärä eli
kaski, valkoinen mekko ja vyö.
Pällystön vyö oli keltainen, sammutusosaston
punainen ja muiden sininen. Paraa teissa marssi ttiin oman soittokunnan tahdissa
torilta Sortohakaan.
Vanhempina aikoina päällikkö ratsasti valkoisella hevosella, mutta minun
aikanani päällyste marssi oman
soittokunnan
ja lipunkantajain
perässä ja miehistö heidän jäljessään.
Mutta juhlista myöhemmin.
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Höyryruisku

hyvä vehje

'I'ehdasyhtiöllä

oli höyryruis-

ku JO suurlakon ~'oilta asti, mutta VPK:lla ei ollut sen kanssa
mitään tekemistä. Tätä ruiskua
käytettiin
ensimmäisen
kerran
Lamminrantaan
johtavan tienhaaran läheisyydessä sijanneiden
Forssan kartanon riihi en palaessa. Ruisku toimi 'Saviläven' eli
nykyisen Lintulammen
rannalla
ja täytti hyvin tehtävänsä. Mutta ajankohdan johdosta sammutusväki oli perin passiivista. Paloa sanottiinkin suurlakon ilotulitukseksi. Tuo höyryruisku ei
ollutkaan niin köpelö vehje kuin
nykyisin
voitaisiin
ajatella.
Ruiskulla
oli vakinaiset
hoitajansa, jotka pitivät sen erinomaisessa kunnossa. Säiliö oli aina
täynnä vettä ja pesässä kuivia
lastuja
ja hiiliä. Höyry saatiin
~ous~.ma.~n täten varsin nopeasti. Niinpä kun Yliskylässä syttyi
talo palamaan, ruisku oli toimint.avalmiina jo sinne ehdittäessä.
VPK:lla oli siihen aikaan kun
minä sen riveihin liityin, kolme
käsikäyttöistä
ruiskua. Suurimpaa niistä pumppuamaan tarvittiin 8-12 miestä ja sittenkin se
oli raskasta
hommaa. Miesten
toimiessa täydellä teholla suihku
saatiin
kyllä
nousemaan korkeimmankin sen aikaisen forssalaisen talon katolle, joten sen teho sentään oli jonkinmoinen.

Ronttismäen

palotorni

Palohälytykset
annettiin vuosikymmenten
ajan tehtaan pillillä, mutta lisäksi oli palokelloja. Yksi niistä oli 01. Tammen
silloisen päävaraston
nurkassa
siis
nykyisen
Tammenkulmar:
kohdalla,
toinen
Uudenkylän
ruiskuhuoneen katolla ja kolmas
Ronttismäen 1 linjalla kartanon
muonamiesten
asunnon päädyssä.
Ronttismäen
palotornissa
sensijaan oli oikein sireeni. Tämä torni, joka sijaitsi 8. linjan
yläpäässä, oli muuten VPK:n en-

simmäinen kiinteistö, sillä se rakennettiin jo 1897. Tuo leveistä
laudoista rakennettu
torni oli 6
-7 metrin korkuinen ja kun se
oli rakennettu Ronttismäen korkeimmalle kohdalle, se näkyi yli
yhdyskunnan. Torni oli nelikulmainen ja se suippeni ylöspäin.
Sen pohjamitat olivat noin 4 X 4
metriä. Tornin katolla oli eräänlainen semafori, johon tulipalon
sattuessa
'rissalaitteen'
avulle
vedettiin
jalkapallon
kokoisia
mustia puupalloja. Niiden lukumäärästä
nähtiin,
missä palo
milloinkin sijaitsi. Jos palo sattui Forssan keskuksessa eli torin
ympäristössä, semaforiin vedettiin vain yksi pallo, jos roihu oli
Uudessakylässä,
palloja oli näkyvissä kolme. jne. Pimeän aikana semaforiin vedettiin pallojen
asemesta
vastaavasti
lyhtyjä
joiden lasi oli maalattu punai~
seksi. Varsinaista
palokalustoa
ei tornissa ollut, paitsi ämpäreitä, sillä se oli rakennettu iähinnä
hälytystarkoitusta
varten.
Niinpä sinne hankittiin puhelinkin jo 1912. 'I'ornilla oli vakinainen hoitajansa, aina joku sen välittömässä
läheisyydessä
asuva
palokunnan
jäsen. Torni myytiin tarpeettomana
1926. Uudenkylän kalustovaja sensijaan hajotettiin
vasta kauppalan uuden
paloaseman
valmistuttua,
eikä
sen jälkeen tarvittu enää palokellojakaan.
. Suurimpia
paloja, joita olen
Joutunut
sammuttamaan
,olivat
1929 Forssan keskustassa syttyneet tulipalot, joita väitettiin tuhopoltoiksi.
Ensimmäinen niistä
syttyi kesäkuun 26 päivän vastaisena yönä ja tässä palossa tuhoutui mm. Forssan Työväentalo, VPK:n talo, Hotelli Seurahuoneen
2-kerroksinen
rakennus, sen tontilla sijainnut autokorjaamo, ja kaksi muuta asuintaloa, sekä lukuisia autoja, minkä lisäksi monet talot kärsivät
vaurioita.
VPK oli vain kahta
viikkoa
aikaisemmin
saanut
tehokkaan
Record-merkkisen
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moottoriruiskun,
[ota ilman tuho
olisi saattanut
muodostua
vielä
paljon suuremmaksi. Palakunnat
saivat työskennellä yli seitsemän
tuntia, ennenkuin tulen herraksi päästiin. Palan vahingot olivat
miljoonia
senaikaisia markkoja.
Noin
kuukautta
myöhemmin
jauduttiin lähes yhtä vakavan tilanteen
eteen. Tällöin tuli oli
päässyt "- tai päästetty irti
Nurmelan
suuressa
liiketalassa
Rautatienkadun
varrella. Niihin
aikoihin osattiin antaa palakunnille arvaa.

Verrattomat

palokunta-

juhlat
Mieluisimmat
muistat
palakunnassa olostani liittyvät palakunnan juhliin, jatka olivat aina
merkkitapauksia.
Näitä vuosittaisia
kesäjuhlia
valmisteltiin
viikko- ja jopa kuukausikaupalla ja niistä puhuttiin kauan jälkeenpäin. Juhlaan lähtöä varten
ryhmityttiin
tarille tiihmakasiinin
edustalle ja joka miehen
kaski oli sillain säihkyväksi kiillaitettu ja mekko hahtavan valkoinen.
Kuin
paraatissa ikään
marssittiin
juhlapaikalle
Sortohakaan, jonne yleisöä saapui aina runsaasti. Ohjelmaan sisältyi
erilaisia
kilpailuja sekä lapsille
että aikuisille ja olipa siellä yhteen aikaan karusellikin. Palakuntalaiset
sitä pyörittivät
ja
arvaa sen, minkälainen
elämys
siihen pääseminen
lapsille ali.
Iloa lisäsi vielä se, että [oukkoemme kuulunut
Sainio soitti
karusellin päällä posetiivia. Kerran hän putosi, kun oli tullut

nauttineeksi liiaksi olutta, mutta
kun siinä ei sentään sen kummemmin käynyt, meillä ol i hauskaa. Näissä juhlissa tehdasyhtiö
tarjosi
palokuntalaisi lle puolen
tuopin
pullollisen
Vikabengin
rykin mainiota olutta, mikä tietenkin osaltaan nosti juhlamieltä. Kun joukossa oli sellaisiakin,
jatka eivät olutta juaneet vaan
antoivat pullonsa toisille, saattai
joku persampi tulla hieman hiprakkaan. Järjestys säilyi kuitenkin aina maitteettamana
ja juhlasta poistuttiin yhtä reippaasti
marssien kuin sinne oli saavuttukin. Jas joku arveli, ettei hän
p.ysy kunnalla tahdissa, hän ei
tullut riviinkään, koska tiesi saavansa paistumismääräyksen.
Tietenkin juhlassa oli myös vakavaa
ohjelmaa, tarvis aittaa, kuorolaulua, puhe jne. sekä puhvetti, [osta lapset saivat puoli ilmaiseksi
limanaatia ja piparkakkuja. Kaiken ohjelman suarittivat
palakuntalaiset itse, paitsi mitä naisten apua tarvittiin. Sillä olihan
palakunnalla
paitsi oma soittokunta ja kuoro myös näytelmäkerho,
joka pystyi esittämään
vaativiakin näytelmiä. - Joitakin kertoja
järjestettiin
myös
syysjuhla
Paavolan
harjulle.
Sinne
marssittaessa
palakuntalaiset kantoivat pitkiä saihtuja,
jatka sitten asetettiin juhlapaikkaa valaisemaan. Nämä soihdut
lahjoitettiin
sitten Kotiseutuyhdistykselle.
Kaivaten noita aikaja yksi ja toinen varmaan vieläkin muistelee, mainitsi Leppäkaski.
Forssan Le1ht;1 24. 6. 19164
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Emanuel

Kanajärvi

Kun tänään paljastetaan Kalvolan Kanaijärven vanhassa talossa Emanuel Kanajärven pae,
sas, julkaisemme v. 1944 esitetystä radiokuun:nelimasta 'Välähdyksiä hämäläisen kulttuurin
vainioilrta' ,lyhennettynä sen
osan joka koskee Emanuel Kanajäirveä
ja
kirjankerääjä
Maltti Pohtoa. KäsikirjoitUksen
on antanUJt käytettäväksemme
kuuunelman kirjoiIttaja prof.
Es,ko Aal,touen.
Selostaja: Kalvolan pitäjän takamailla
Kanaj ärven
rannalla
sijaitsee
rakennuksiltaan
vieläkin vanhatyylinen
Kanajärven
talo. Sen rakennutti
kokonaan
uudestaan
yli 100 vuotta sitten
talon kuuluisa
isäntä Emanuel
Kanajärvi.
Hän oli uuttera ja
ennakkoluuloton
maanviljelijä,
joka laajensi suuresti viljelyksiään ja pani talonsa kaikin puolin hyvään
kuntoon.
Emanuel
Kanajärvi
osallistui
myös sen
aikaiseen pi täj änkokouselämään.
Mutta varsinaisen kuuluisuuterisa hän saavutti
kirjaviisaudellaan.
Hänellä
olikin suurempi
kirjasto kuin kenelläkään toisella sen aikaisella Suomen talonpojalla.
Hänen palava kirjallisuudenintonsa
pääsi
voimakkaasti kehittymään,
kun jolloinkin 1840-luvulla taloon ilmestyi
Suomen
kuuluisin
kirjojenkerääjä Matti Pohto,
kansanmies,
joka yliopiston kirjastoon pelasti pääosan siitä vanhasta kotimaisesta
kirjallisuudesta,
mikä

ja Matti

Pohto

Turun palossa 1827 oli tuhoutunut.
Kuvaelmamme
esittää Kanajärven ja Pohdon ensimmäistä
tapaamista.
Emanuel Kanajärvi: Käyläänpäs huoneeseen, käyläänpäs huoneeseen. Istumaan.
Mistäs kaukaa vieras onkan?
Matti Pohto: Kaukaa Pohjanmaalta, Isonkyrön Penttalasta.
Emanuel: Mikäs teilän nimenne on?
Matti: Kuttuvat minua Veisutaikka Kirja-Matiksi.
Emanuel: Tailattekin olla Matti Pohto.
Olen lukenut teistä
Suomettaresta.
Matti:
Kyllä
mma
sama
Maailman-Matti
olen.
Emanuel: Sitten
teillä
varmaan
on repussanne
kirjoja.
Näyttäkääs.
Minä olen ostellut
Hämeenlinnasta
pieniä kirjasia,
mutta paljonkos niitä sieltä saa.
Tailatte myylä?
Matti: Enemmän minä ihte ostan ja kokoon kun myyn, mutta
uusia
kirjoja
kyllä
myynkin.
Vilkasin vain noin ohi mennen
tosta
avoimesta
ovesta
tonne
kammarin
puolelle ja huomasin, jotta on niitä kirjoja teilläkin. Taitaa
olla samoja
kun
mullakin. Näyttäkääpäs.
Emanuel: Voinhan minä näyttääkin. Jahkas käyn hakemassa
viimeiset
ostokseni. Olottakaas.
Vähästä mun kirjani vielä ovat.
Tällaisia vihkosia vaan.
Matti: ISuomen kansan vanhoja
runoja, kaikki viisi vihkoa -
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hyvä
kirja:
Vareliuksen Enon
opetuksia; Kajaani, Suomen historia lyhykäisessä järjestyksessä.
Käsikirja lain-opissa talonpojille
- vallan uusi kirja, tänä vuonna ilmestynyt, Hengellisiä lukemisia Suomen rahvaalle,
Hyödyttäväisiä
kertomuksia
yhteiselle
kansalle,
Opetuskirj a
maanviljelemisessä,
Yhdeksänvuotiset almanakan neuvot, Kanava,
Sanansaattaja
Viipurista.
- Kyllä teillä hyviä kirjoja on,
on monelta alalta.
Emanuel:
Saisinkos teiltä lisää.
Matti: Katsotaan, mitä voisin
antaa. Mukana
mulla on vaan
vähän kirjoja. Mutta iPenttalassa
on paljon. Olen Helsingin yliopistolle lahjoittanut
jo monta
sataa kirjaa ja vähän Suomalaisen Kirjallisuuden
SeuralIekin.
Kun tulen talvella toisen kerran
tänne
etelään, poikkean silloin
Kanaj ärvelle.
Emanuel: Onko teillä muutakin tointa kuin kirjojen osteleminen ja myyminen?
Matti: Kyllä minä kirjoja sironkin.
Emanuel: Voisittekos minunkin kirjojani jo sitoa.
Matti:
Kyllä
vaan muuten,
mutta sitomavehkeet
eivät ole
matkassani, kun puristimet meni
rikki. Jos sais jonkun laittamaan

uuret,
Emanuel: Täällä asuu nikkari
Telen. Kyllä hän sellaiset tekee.
Näyttäkää
hänelle vaan malli.
Matti:
Sehän
olis hyvä, jos
niin kävis. Mutta minun pitäis
saara viipyä täällä joku päivä.
Emanuel: Mielellään kirjamie-

helle kortteerin
annan pi temmäksikin aikaa. Saisin lukea kirjoistanne
SemmOISIa, joita
ei
mulla vielä ittellä o. Ja kuulisin
teiltä kirjoista, joista en 0 koskaan tietänytkän.
Matti: Vaikka semmosista kun
Agricolan Uuresta testamentista
ja aapiskirjasta
taikka Eerikki
Sorolaisen postillasta taikka Finnon Rukouskirj asta.
Emanuel: Taitaavat olla vanhoja?
Matti:
Kolmesataa,
toinen
kaks- ja puolisataa vuotta.
Emanuel:
Taitavat
maksaa
paljon?
Matti: Välistä täytyy luovuttaa
koko rupla.
Emanuel: Kyllä minäki.
Matti: Harvon löytää semmosta kirjanystävää
kuin te. Kuulkaas, mulla on yks ehrotus. Mulle karttuu matkoilla paljon kirjoja. Pitäisi olla luotettava paikka, mihin saa varastojaan
jättää. Ja kun ostelen vanhoja rahojakin, täytyis saara nekin varmaan piiloon. Sopiskos teille?
Emanuel: Kyllä vaan. Meillä
on uus pytinki. Annan siitä teille vähänkammarin. Saatte panna
sen lukkoon. iKäylääs kattomassa. Näytän teille kammarin heti.
Matti: Kyllä minä teille kirjoja tuon, tuon varmasti.

*

Selostaja: Matti Pohto kävi
sen jälkeen monta kertaa Kanajärvellä.
Emanuelin kirjasto alkoi kasvaa.
Kaappiin tuli vanhoja kirjoja uusien rinnalle, tuli
kookkaita teoksia vähäisten vihkosten väliin. Sanomalehdetkin

38
Emanuel säästi, kun oli ne ensin
huolellisesti lukenut. Hänen tietopiirinsä kasvoi ja monenmoista hyödyllistä
taitoa hän oppi
kirjoista.
Emanuel Kanajärvelle
kertyi myös ruotsalaisia
kirjoja,
joiden
avulla hän oppi ruotsia.
Jo
nuorena
hän oli opetellut
kirjoitustaidon.
Ja Emanuel huomasi vähitellen,
että tieto on
valtaa.
Hänen
mielipiteilleen
ruvettiin antamaan pitäjässä arvoa, eikä lopulta yhtään yhteistä
asiaa pitäjänkokouksessa
päätetty, ettei
ensin kuultu
hänen
mieltään.
Itämaisen
sodan
lähestyessä
rannikoitamme
Matti Pohto toi
Kanajärvelle
kalliin
aarteensa,
kirjansa
ja
rahakokoelmansa,
turvaan uhkaavalta
sodalta. Samalla
matkalla
hän
lahjoitti
Emanuel
Kanajärvelle
teoksen
Biblia, koko raamattu suomeksi,
vieläpä
'drotninki'
Kristiinan
kuvalla varustettuna,
mistä oli
maksanut
kokonaisen
ruplan.
Lahjoituksen
hän teki omien sanojensa mukaan palkkioksi
siitä, että sai tuoda aarteensa turvaan uhkaavalta
tuholta.
Sellainen mies Pohto oli. Hän
asui 1850-luvulla
hyvin
usein
Kanajärvellä.
Viimeisen kerran
hän sieltä lähti juhannusaattona 1857 ja seuraavan heinäkuun
30 p:nä hänet murhattiin
Viipurin puolella.
Hän oli testamentannut pääosan omaisuudestaan
yliopistolle ja sen puolesta saapui ruukinpatruuna
Georg Nordensvan
Kanaj ärven
taloon
marraskuun
9. päivänä 1857 arvioimaan siellä säilytettyä Pohdon omaisuutta.

Seuraavassa välähdyksessä
tämä kohtaus.
Nordensvan: No niin. - Olemme siis vieraiden miesten läsnäollessa vieneet luetteloihin
Matti Pohdon
Kanajärven
taloon
jättämän
omaisuuden. Vanhojen
kirjojen, plakaattien
ja käsikirjoitusten
arvoksi
on saatu 35
ruplaa. Luetteloon olemme myös
merkinneet
63 isompaa ja pienempää hopearahaa,
2 hopeamitalia, 9 naulaa vanhoja vaskirahoja, mitaleja
sekä palkintorahoja; lisäksi on täällä pieni rasia, joka sisältää vanhoja hopeaja vaskirahoja
ynnä
14 kpl.
'kompositionsmedaljer'.
Vielä on
Matti Pohdon omaisuuteen täällä ilmoitettu
tinavati ja 5 tinalautasta
sekä kirjansitomoverstas, arvioitu 3 ruplaksi.
Koko
omaisuuden arvoksi on saatu 72
ruplaa 50 kopeekkaa.
Emanuel: Koko tämän omaisuuden Matti Pohto mulle jätti
pantiks sen 80 ruplan takaisin
maksamisesta, jonka hänelle lainaks olen antanu, niinko tää paperi osottaa.
Nordensvan:
Keisarillinen
Aleksanterin
yliopisto
sitoutuu
suorittamaan
tämän velan, jollei
sen maksuksi
riittäisi
Pohdon
muu omaisuus,
jota on myös
Isonkyrön Penttalassa.
Emanuel:
Hyvä
on. Sihen
suostun.
Kun mulla ittelläniki
on paljo kirjoja, joukossa niitäki, joita
olen Matil ta saanut,
niin toivon, että herra ruukinpatruuna
tulee ha vaittemmaan,
etten 0 mittään Matin omaisuulesta salannu.
Nordensvan: Sen mielihyvin
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olen vakuuttava.
Kirjat
tulen
talven aikana toimittamaan täältä yliopistolle,
joka
suorittaa
lähetyskulut.
Matti
Pohto
oli
kai teidän hyvä ystävänne?
Emanuel: Oli, Hän mun silmäni oikein avas käsittämmään
kirjojen
merkityksen
talonpoijaankin elämälle.
Nordensvan:
Ja
ajatelkaa,
kuinka paljon Pohto oli vanhoja
kirjoja koonnut.
Eläissään hän
oli lahjoittanut
yliopistolle noin
800 kirjaa ja hänen kuolemansa
jälkeen niitä on nyt löydetty hänen peruistaan
yli kolmetuhatta. Harvinainen
mies. Kunnia
hänen
muistolleen.
No niin,
isäntä Kanajärvi,
voimme kai
nyt mennä katsomaan, että kaikki tavarat, mitkä on luetteloon
pantu, tulevat mukaan.

*

Selostaja: Emanuel

Kanajärvi
kuoli suurena polttovuonna
1868
lavantautiin
päivää jälkeen vaimonsa poismenon. Vielä 40 vuotta Emanuelin kuoleman jälkeen

Kalle

Jussila

-

hänen kokoomastaan
kirjastosta
kelpasi yliopiston suomen kielen
seminaariin 650 nidosta, eikä siinä silloinkaan vielä ollut kaikki.
Noista Helsinkiin viedyistä kirjoista oli ennen vuotta 1800 painettuja
teoksia peräti 150 kappaletta.
Vuosikymmenien
takaa Emanuel Kanajärven
muisto kirkastuu meille kuvaksi miehestä, joka maiset voimansa jakoi peltojensa hyväksi, mutta herkän sielunsa kyvyt antoi korkeampia,
ikuisesti kestäviä elämänarvoja
palvelemaan.
Syvä uskonnollisuus ja siihen yhdistynyt väkevä tiedonkaipuu
kohottivat
hänet ympäristönsä ja aikalaistensa
iiennäyttäjäksi.
Sammuvan sukunsa voimakkaana versona hän
eli kuin nuotion hiipuva hiillos,
joka tuulen puhellessa leimahtaa
kauniiseen
loppuliekkiin
loistaen kuin merkkituli
hämärässä yössä.
F'orssam Lehti

28. 6. 1964

Esko Aaltonen

kertoja ja ihmistuntija

Olen joskus ennenkin kirkirjoittartut v. 1938 Tammelan
Hykkilässä kuolleesta setämiehestä Kalle Jussilasta. Hänen
nimensä kertojana olen usein
joutunut mainitsemaan kuva-

tessani entisajan elämää. Toisinaan Kalle-vaari
ilmestyy
uniini rientämässä keppi kädessä Ruuhivalkaman metsätietä. Kalle Jussilaa muistellaan
vieläkin
Kuivajärven
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rantakylissä.
Pikku
poikani
kuuntelevat
mielellään,
kun
hänestä kerron, ja äskettäin
oli mentävä näyttämään heille
Jussilan pirttiä, missä Kalle oli
ikänsä elänyt. Kokoan muistiinpanojani
ja yritän luonnehtia hänestä kokonaiskuvaa.
Kun v. 191'9 tulin Kallen tun·
ternaan, hän 01i 'jo 66_ vuotias se.
tämies, muttei suinkaan raihnainen vaari, vaan eloisa ja toimelias sanoisiko siiaisisäntä
- hän
määräili
enemmän
kuin muut
talon miehet. Kuutenatoista
suo
vena hän oli aina odotettu
ja
mieluisa vieras Ruuhivalkamassaimme. Kaikki 'hänen jutteluaan
kokoontuivat
kuuntelemaan,
lap·
setkin. Hän sai entisajan
ikään
kudn elämään. Hän tiesi paljon
ja muisti kaiken kokemansa.
Kuulin
Kallen
ikätovereilta,
että hän olisi nuorena ollut kovaluontoinen
mutta silti seurallinen: ajoittain
jopa rel'lestävä,
mutta
ei räyhääjä
eikä liiaksi
viinamieskään.
Hän oli mukana
vanhan
kylän aikana
kankea·
massa kyljelleen tyttöjen luhtia,
jonne vieraan kylän poikia oli
päässyt. Kalle oli kovana kylien
välisissä otteluissa. Silti hän jäi
vanhaksipojaksi.
Jussilan toiseksi vanhimpana
poikana
Kalle
joutui
pitäjälle
maantietöihin.
ho lliajoihin ja kaupunkimatkoille. 'I'arkkasilrnäinen,
tiedonhalutnen ja eläväinen
kun oli luonteeltaan, hän oppi näillä matkoilla paljon uutta ja solmi tuttavuuksia, Hän sai näin jutunjuuria.
Ahkeruus, tarkkuus ja huolel·

Iisuus töissä oli Kallelle
luonteenominaista
läpi elämän. Hän
oli sananmukaisesti
osa Jussilan
taloa,
sillä
veljekset
Vihtori,
Kalle, Nikolai ja Anttoo muodostivat epävirallisen
taloyhteisön.
jonka jäseneksi myöhemmin
liittyi myös ensinmainitun
poika
Severi. Muodollisesti
Vihtori oli
isäntä ja hänen jälkeensä Severi, mutta hengeltään
talonhallinto oli tasavaltainen.
Kallella varsinkin oli isäntämiehen
otteet.
Hän suunnitteli ja mietti, hän käsitti oitis tilanteet,
tunsi asiat,
osasi käskeä ja vaatia ja olla itsekin toimellinen.
Hänen ihanteenaan oli maalaistalo, joka tuli
omillaan
toimeen,
jolta ei mikään tähdellinen
puuttunut,
jossa väet ruokittiin kylläisiksi, jossa koko komento
oli reilua ja
josta heikompia saatettiin auttaa.
Kallen
niinkuin
muidenkin
veljesten - mielestä töitten piti
tulla aikanaan tehdyuksi, työvälineitten
olla paikallaan
ja aina
!kunnossa, aitojen ja veräjien ehjinä. Veräjää
ei saanut
jättää
avoimeksi eikä talven ajaksi paikalleen.
Elukoitten
piti
saada
täsmälliseen
aikaan rehunsa
ja
runsaasti. Hevosten oli oltava liha via eikä niitä hevin turhalla
ajolla rasitettu. Vihtori toi vielä
H)20-luvulla apulantasäkit
Tammelan
kirkonkylästä
veneellä,
kun ei raskinut
panna hevosta
ajoon. Kulkevien piti saada Jussilassa yösija ja ruokaa; tuntemattomiinkin
suhtauduttiin
luottavaisesti.
Kun Jussilassa
kävi
pyytäj ä, Kalle varsinkin
oli ha.nakas järjestämään,
että tarvitsevalle annettiin, runsaasti ja vä
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Kalle Jussila vanhan tallin edustalla.
hällä
rahalla.
Mäkitupalaisille
hän saattoi luvata niitunkoipia
niitettäväksi, puita ja oksia rnetsästä ja mitä vähän kulloinkin
tarvitsivat.
Vililtori-isäntä
(k.
1932) oli ikyHä itsekin 'hyvän,
tahtoinen ja antelias, mutta tarvitsevaiset
puhuivat
mieluummin asiansa Kallelle, joka muita
enemmän liikkui kylällä.
Kallen hyveisiin kuului myös
säästävaisyys.
Puntti tulitikkuja
riitti hänelle koko vuodeksi ja
viina pullo
viikoiksi.
Piippunsa
hän taitavasti
sytytti
takasta.
Lammasnahkaturkki.
jonka hän
kauan sitten oli ostanut Hämeenlinnasta,
kesti hänen elämänsä
loppuun.
Tupakalle
hän
oli
omien sanojensa mukaan ahmettu, mutta sitä ei tarvinnut ostaa,

sillä 1940-luvulle asti talossa oli
iso tupakkamaa. Joka syksy sotkettiin
saunanparvessa
kuivattua tupakkaa
2-3
puntullista.
Sotavuosinakin oli pirtin pöydällä iso peltirasia .täynnä sopivasti
hienonnettua
tupakkaa
jokaisen
pirttiin tulijan <piipun täytteeksi.
- Vanhemmiten Kalle oli ehtoauninen; xminä olen niin harras
sille tuvalle», hän itse tunnusti.
Suviseen aikaankiri hän tavallisesti oikaisi nukkumaan
kello
8. Mutta aamulla hän oli jalkeilLa jo klo 4:n maissa. »Ei mua
aamuna makkauta», hän selitti.
Kerran hän ,herätti Ruuhivalkaman väet vanhain
ryhtymällä
naulaamaan keskeneräiseksi
jää·
nyttä lista-aitaa.
Toisen kerran
hän auringonnousun
aikaan kaa-
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toi Ruuhivalkaman
portilla suuren kuusen. Tuntui kuin hän olisi nauttinut
saadessaan hereille
hänen mielestään
liikaa nukkuneet.
Kanen luonnonrakkauden
panin monesti merkille. Hän tarkkaili. metsissä lintuja ja niiden
ääniä. Hän oli kuunnellut
susien
ulvontaa,
tiesi missä metsäsiat
asuivat ja milloin ne liikkuivat,
heristi kuuloaan kettujen naukunalle ja tarkkaili kärppinen vikkelää juoksua. Mutta metsästäjä
Kalle ei ollut; hän antoi eläinten olla rauhassa. Hevosten
kanssa Kalle oli tuttu. Ne seurasivat häntä haassa ja tulivat
rappukiveltä
nuolemaan
suolaa,
jota Kalle oli niille asettanut.
«Hevonen niinko rniäski«, oli hänen
tunnuslauseensa.
Hevosen
piti olla niin hyvinvoipa, että sen
nahka kiilsi. Hän tarkkaili, oliko
hevonen viastelevainen;
huonosti hoidettua
hevosta hän sääli:
»,Ei siälä hevonen 0 Ilokivellä».
Elukoitten
myynnissä oltiin Jussilassa tarkkoja:
niitä ei annettu toisille kiusabtavaksi,
siis valikoitiin eläinten ostajat - KaI'
le oli pannut merkille, että lampaat syövät mäkikoivun.
mutteivat arokoivun lehtiä. Porsaat olivat niin val:ppaita, että rupesivat
syömistä
'anomaan,
kun
Kalle tuli lähelle. »Ei ihminen
huomaa,
koska pässiltä
laakin
saae, oli Kallen kokemus.
Hän
pani merkille, että sonni oli aika
väkärä, mutta rauhassa hän sai
mennä sen ohitse. Hän tunsi hyvinvointia, kun metsätie oli kulpee; hänka,tseli
vesakoivuja,
joista saisi nyreitä vihtoja. Hän

Iloisin silmin tarkasteli "tuoreenvoipia riukuja».
Voidaan sanoa, että niissä puitteissa, joissa Kalle Jussila joutui askartelemaan,
hänen
elämäntaitonsa
oli keskritasoa korkeammalla. Hän asenncitui mutkattomasti
ilmiöihin ja tapahtumiin, jopa kuolemaan.
Teennäiset asenteet
ja tunteen
paatos
olivat hänelle vieraita, niin kuin
yleensä kansanmiehille.
Hän oli
omalla
tavallaan
eddstyshaluinen, kuten ainakin uteliaat
ihmiset. Vilpittömällä
tutustumishalulla hän asennoitui
sellaisiin
uu tuuksiin
kuin autoon, polttomoottoriin,
sähköön ja radioon.
Hän oli arvioinneissaan
tcdellisuustajuinen.
Hän oli suorapuheinen,
sanoa
tärskäytti
asiat
halki edessä ja takana ja niin,
että uskottiin.
Hän saattoi olla
häijy, kirotapärsätä
ja äkseerata, mutta enimmäkseen
vain kotivåen kanssa. Vieraat eivät häntä juuri.
joutuneet
sellaisessa
simpukkaassa
tilassa näkemään,
paitsi ehkä silloin, kun hän 0 li
nousuhumalassa.
Kalle oli arvostelunhaluinen.
»En paremmin
tu
enkä sa», hän vakuutti. Hän puhui "päällepänttäreistä"
huomaamatta, että hän toisinaan itsekin
oli sellainen. Enimmät
sanomiset saivat aiheensa hänen huolehtivaisesta
ja [ärjestyksenhaluisesta luonteestaan, Hän ei sietänyt, että kylän yhteiset
asiat
hoidettiin leväperäisesti. Pitkävihainen Ka11e ei tietääkseni ollut.
Pohjimmiltaan
Kalle
Jussila
oli humoristi. Usein hän näki ilo
miöt ja tapahtumat
koomillisessa valossa. Hän ei jutuilleen kos-
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Kalle Jussila Ruuhivalkamassa.

kaan itse nauranut,
mutta osasi
sovittaa sanansa niin sopivasti ja
sukkelasti,
että hänen vastauksiaan
ja sutkauksiaan
kylällä
matkittiin
ja niistä
nautitbiin.
Hänen leikinlaskuuns.a
ei sekoittunut pelleilyä,
ja liioittelukin
oli punnittua.
Hän antoi kyllä
puheilleen
minä-korosteisen,
jopa vähän
kerskailevan
sävyn
varsinkin silloin kun hän oli hutikassa. Mutta toisaalta hän arvosteli myös itseään. Muistiin on

esim. jäänyt, miten hän suhtautui vanhuuteen.
»Kyllä se vanhuus on aika poika. Naurattaa se
sentään, kun tulee kampauksia
(kaatumisia).
Mutta minä sähtään vaan (yritän).»
Kalle
Jussila
oli ihmisystäväl1inen. Jokaisen
kohtaamansa
ihmisen asiat häntä kiinnostivat
vielä vuosien taa; jokaiseen kohtaamiseen ja tapahtumiseen
hän
paneutui perinpohjaisesti
ja tärkeästi. Mikään tapahtuma
ei ha-
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nelle ollut merkityksetön. Hän
tarkkalli ihmisten liikkeitä ja
käyttäytymistä, »iRuukaa nostella silmiään, kun on rahhaa saanu», hän sanoi jostakin ihmisestä. Minulle hän sanoi kerran:
)>,Kattelitten 'pitkin permannon
rakoja, kun kamarista tulittens
- olinkohan saanut ryypyn? Hän ajatteli syytä ,kun huomasi,
että joku i1hminen oli »vaitonainen«, »ihmeesti himmentyny«
tai »alla vetten - oli se viimeri
koko mies». Kerran taas hän kuvaili jotakin ihmistä: »Kyllä mä
sen näin, että se semmonen lalla oli, mutta kysymmä vaan ...
oli se.s
Kallen juttelunhalu oli epähärnäläistä tai sanoisiko niin, .että
hänestä käsin asiaa tarkastellen
hämäläiset eivät olekaan tuppisuita. »'Me puhuimme vahvan
ruokaväline. kuvaili Kalle hänen mielestään onnistunutta tilaisuutta. Hän oli joskus tavannut henkilöitä, joiden kertomataitoa hän ihaili. »Sen puhe oli
niin mallikasta, sen Palavaisen
emännän», hän muisteli vuosikymmeniä sen jälkeen kun oli
käynyt
Rengon Palavaisella,
mistä vanhin veli Vihtori oli
emäntänsä tuonut. - Kalle oli
utelias, mutta ei [uorunhaluinen,
eikä hänen kyselyissään ollut
epämiellyttävää sävyä. Kauppamiehet, jotka Jussilaan yöpyivät,
tukkimiehet, jotka, siellä talvi·
sin asustivat, kyläläiset, jotka talosta hakivat maitonsa, vieraat,
jotka satunnaisesti Jussilan pirttiiri poikkesivat
kaikkien
kanssa Kalle :haa,steli, olivat nämä sitten kansanmiehiä tai oppi-

neita (vein toisinaan Jussilaan
jonkun tuomarin, arkkitehdin,
professorin, maisterin tai taiteilijan). Kal'le osasi johdattaa puheet mieluisiin kohtiin, osasi kysellä ja ottaa selkoa vieraiden
oloista - ei sellaisella suorasukaisuudella. minkä sanotaan olevan ominaista savolaisten uteliaisuudelle, vaan .hienosti, kiertoteitse ja niin taidokkaasti, ettei
vieras huomannutkaan, kun jo
puhui asioistaan v ja oloistaan
kuin luotettavalle ystävälle. Kalle oli itsekin avomielinen, taisi
veljien mielestä toisinaan puhua
liikaa talon asioista.
Kylän väkeä Kalle saattoi kehuakin. Hänen ihanteenaan oli
ihminen, joka oli s ula ja u h k a
(uhkea). (Muistelen tästä ennen
kirjoittaneeni).
Kehumisessaarikaari Kalle ei ollut tunteellinen
eikä hellä, vaan miehekäs. Samaa ihmisystäväldistä luonteenlaatua todisti Kallen suhtautuminen veljiinsä. Vihtoria hän
hoiti kärsivällisesti tämän tautivuoteella.
Vielä vanhana, kun Kallen
kuulo jo heikkeni, hän koetti pysytellä oman kylän tapahtumain
tuntumassa. Muusta maailmasta
hän ei välittänyt. Hän ei kuunnellut radiota, ei käynyt kirkos5a eikä lukenut sanomalehtiä.
Luulen, että hän oli jo unohtanut koko lukutaitonsa. - Kallen
kuolemasta kerron ehkä, joskus
toisten.

*

Oli suuri vahinko, ettei Kalle
Jussilan, rnenkill'isen setämiehen
puhetta saatu ääninauhalle. Nau-
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huri oli vielä 19-3{)i-luvulla
harvinainen eikä helposti liikuteltavissa. Nyt Kallen .kielenkäytöstä on tallella vain Irralläsia virkkeitä. Nekin osoittavat, että Kallella oli kyky käyttää sattuvia sanakuvia. Muistiinpanoistani esitän vielä eräitä esimerkkejä.
»Ei se siinä sovellu sauhun antaa läpitte mennä- = ei sovi antaa sikarin palaa sormissa pitäen.
»En minä niin yli käsieni anna» (= liilkaa).
»Fulla on niin sokerista, että
se suusa suli, enneIllkokerkis
niälemään.»
»Ei ikkään, en minä ennääs
(kahvia ota).
»Kyllä se paatti teilän vanhentaas (kestää vuosia).
»Ei ollut virttääs viäny, kuultain kaartain tuanu.»
»Ei kuuna päivänä siältä kirkosta pois päässy.»

Hykkilän

seppä

-

suuri
Sepät ovat maailman sivun olleet paitsi monitaitoisia ammattilaisia myös tietoviisaita
ja
suuriskelmejä miehiii, Ennenaikaanoli
tapana sanoakin, milloin joku vieras tuli jotakin asiaa
kylästä
tiedustelemaan,
että
kyllä seppä sen tietää. Aivan
omaa luokkaansa näillä seuduilla on varmaankin ollut - sr~uriskelminä - Hykkilän. seppä Jo-

»Henki
kiukusta).

tunkkaantu»

(kuoii

*

Kerroin kerran kirjailija Yrjö
Kivimiehelle Kalle Jussilasta ja
luin otteita hänen jutelmistaan.
Sel'laisilla tunnussanoilla kuin
s ula ja u .hk a Kalle Jussila
oli runoilija Siljon linjoilla, selitti Kivimies. Ja :kun valitin, että
Kallen elämä tavallaan meni
hukkaan, kun hän ei päässyt kirjallisesti itseään Ilrnentämään,
kuten monet kansankirjailijat.
sanoi Kivimies:
- Mitä, koko tunnin puhuit
hänestä! Joka s-ekunti kuolee ihminen, eikä heistä puhuta mitään.
J,a nyt Kalle Jussila on saanut itsestään kokonaisen muistokirj oituksen!
Forssan Lehti 5. 7. 1964
ESKO AALTONtEN

taitava

takoja

ja

kujeillja
han Henrik Segerstedt, koskapa
hänen edesottamuksistaan kertoillaan. yhä vielä, vaikka miehen mainen matka päättyi jo
viime vuosisadan puolella. Seppä Segerstedtiin. liittyviä tarinoita ovat lehdellemme kertoilleet
hänen
tyttärenpoikansa
Yrjö
K 0 s s i 1 a ja
pojan poikansa
Paavo S e g e T s ted t.

Johan Henrik

Segerstedt oli
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synt. Hykkilässä sepän poikana
1818 ja hän kuoli 1893. Hänen
isänsä, joka oli ruotumiehen poika, oli muuttanut
Hykkilään
Hattulasta.
Johan joutui työskentelemään pajassa isänsä apulaisena siitä alkaen kuin kynnelle kykeni, joten ei ihme, että
hänestä kehittyi taitava takoja.
Seppä Johan Segerstedt oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimmäisen vaimonsa kuoltua hän nai
tämän sisaren, siitä syystä kuulemma, ettei suku leviäisi. Kun
kummallakin
oli ennestään lapsia ja lisäksi syntyi yhteisiä, oh
pesue
hieman
kirjavanlainen.
Ainakin seppä tuskitteli vaimolleen, ettei tässä elämästä mitään
tule, kun sun lapses ja mun lapseni tappelevat meidän lapsi emme kanssa.
Seppä Segerstedt valmisti verrattomia sirppej ä. Jossakin tilaisuudessa, jossa Segerstedtkin oli
mukana,
äijät
juttelivat,
että
jossakin Tammelassa on seppä,
jonka tekemät sirpit ovat todella
purevia. Niissä on kuitenkin sellainen vika, etteivät ne
pysty
kuin yhden suven. Ostakaa
multa, saatte varmaan yhtä purevan, Segerstedt kehotti ja sai
taas kaupan syntymään. Oletettavasti S. teki tahallaan sirpeistään sellaisia, ettei niissä 'makuterä'
pysynyt
pitkään,
jotta
sirppejä menisi enemmän kaupaksi.
•
Seppä
S:n taitavuudesta
kerrotaan myös seuraava tapaus:
Segerstedtin
ollessa
matkalla
Hämeenlinnaan
hänen
rattaittensa akseli sattui katkeamaan.

Seppä

[ohan. Segerstedt.

Hän poikkesi lähinpään pajaan
pyytäen sen seppää akselin korjaamaan. Seppä yritti, mutta ei
onnistunut. - Antaaks kun minäkin yritän, pyysi S. ja sai siihen luvan. S. työnsi akselinpäät
ahjoon ja todettu aan ne sopivan
punaisiksi iski päät yhteen. Akseli tuli täten korjatuksi
käden
kääntämässä. - Taidattekin olla
seppä, tiedusteli pajan haltija. En ole, mutta näin kerran näin
tehtävän, valehteli S. Toinen sitä
tuskin uskoi, sillä tietämän mukaan oli vain vähän sellaisia seppiä, jotka pystyivät hitsaamaan
akselin
päittäin
yhteen.
Yrjö
Kossila tiesi isoisänsä kehitelleen myös sellaista konetta jolla,
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voi tehdä nauloja. Tuliko tuosta
koneesta mitään, sitä hän ei ollut
kuullut. 'Harrastustöinään'
seppä
S. valmisteli monenlaisia esineitä.
Kerrotaankin
hän myi eräälle
hämeenlinnalaiselle
teurastaj alle tämän liikkeen 'kyltiksi' häränpään, jonka sarvissa oli messinkiset tupet.
• Seppä Segerstedt oli aamuvirkku mies. Vuoteesta noustuaan hän tarkasteli
ikkunasta,
minkä talon savupiipusta
savu
alkoi ensimmäiseksi nousta. Sinne hän sitten teki liukkaasti asiaa
tietäen
saavansa
aamukahvit.
Toisinaan hän ehti hörpätä kahvit kolmessakin
talossa
ennen
pajaan menoaan.
Eräänä aamuna hän ilmaantui
Tammelan
Humalaiselle.
Emännälle, joka ei häntä tuntenut, hän kertoi käyneensä
samana aamuna Hykkilän sepällä.
Se on kehveli paikka, eivät
edes kahvetta tarjonneet, vaikka
jo sen keittopuuhissa
olivat, seppä moitiskeli.
Ilmeisesti emännällä oli jotakin kaunaa sepänväkeä kohtaan, koskapa antaumuksellisesti
yhtyi S:n panetteluun. Kun täten syntyi mainio
yhteisymmärrys,
emäntä tietenkin kestitsi
seppää
parhaansa
mukaan.
Talon isännän
sitten
tullessa tupaan, S. livahti liukkaasti ulos. Emäntä alkoi miehel.
leen selittää, miten huonon kohtelun vieras oli Hykkilän sepältä
saanut. - Mutta tuo mieshän oli
juuri Hykkilän seppä, isäntä selitti. Emännältä meni kuulemma
ruokahalu kahdeksi päiväksi.
.Seppä
Segerstedt
teki toisinaan todellisia koirankujeitakin.

Hänen tuttavapiiriinsä sattui kuulumaan eräs hieman yksinkertainen mies. Tämän kanssa kerran
ryyppäillessä
tuli heitä vastaan
hevosella kaksi kaverusta
juovuksissa hoilaten. - Menes vähän noita siipeileen! Jos et yksin
pärjää, niin huuda minua avuksi,
S. kehoitti kaveriaan. Tämä meni ja sai selkäänsä. Tällöin hän
alkoi huutaa seppää avuksi. Vaan
ei seppä mennyt.
Kun kaveri
häntä siitä sitten moitiskeli,
S.
selitti, että mitä hullua minä sinne olisin tullut, mielestäni hyvin
riitti, kun toinenkin meistä köniinsä sai.
Saman kaverin kanssa eräänä
pyhäpäivänä
kylän raitilla
astellessaan S :lle tuli asiaa tienoheen, Ja kudnka ol lakaan kave,
rillekin tuli hätä, - Kyykitään
samaan kasaan, jotta paimenet
saavat
ihmettelemisen
aihetta,
ehdotti
S. Ja kaveri
suostui.
Siinä sitten takapuolet
yhdessä
kyykkiessään
S. kahmi kaverinsa housunpaarteet
käsiinsä
ja
veti hänen pöksynsä läjän alle.
S. sai tietenkin
omat housunsa
vyötetyksi ennenkuin kaveri, joten hän kerkisi hyvin pakoon
tämän vihanpurkausta.
Useimmille lienee tuttu juttu
siitä, kun Hykkilän sepällä oli
niin kova kiire, ettei edes valehtelemaan kerinnyt. Siinä kiireessä hän sai kuitenkin koko kylän
väen ryntäämään
osalliseksi kalansaaliista,
jota ei oltu saatukaan. Tämä tarina on kuitenkin
pantu muidenkin
kuin
HykkiIän sepän suuhun.
Sen verran
julkisuudenkipeä
seppä Segerstedtkin oli että meni
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valokuvaan. - Rintakuvako otetaan, tiedusteli valokuvaaja.
Sais siinä naamakin sentään näkyä, sanoi S. yksikantaan.
Eräänä päivänä seppä S. ilmaantui
tulipaloa
katselemaan
ja ihmetteli, miksi paikalle oli
kokoontunut
niin paljon väkeä.
- Etkös näe, että tuossa palaa
talo! joku läsnäolleista
tokaisi.
- Näen näen, mutta mitäs tässä
näin suurella joukolla tehdään.
minä poltin taloni muijan kanssa
kahdestaan, S. sanoi.
• Myös Johan Segerstedtin poika Leander, joka toimi seppänä
Viksbergin kartanossa, oli 'leukavelmu' mies. Kun hän totesi, että
pytinkien äijät olivat 'samplanneet' olutrisun, hän rupesi soit-

Paimenpoika-

tamaan rappusillaan
viulua. Ja
kun Leander oli hyvä soittaja,
äijät kokoontuivat hänen esityksiään kuuntelemaan. Aijät koolle
saatuaan
Leander livahti takaovestaan
ulos ja meni äiiäin
samplinkipaikalle
heidän
oluttaan horimaan.
Tarinoita seppä Sogerstedtistä
ja hänen pojistaan on epäilemättä paljon, tässä on kerrottu vain
ne
leukailut,
jotka
sattuivat
edellä mainittujen mieleen muistumaan. Varmaan joku voi kertoa paljon enemmän Hykkilän
sepän edesottamuksista.
F10RiSSAIN iLEH'DI 10. 7. 1964
ESKO V[iLJANEN

renki- tehtaantyömies

Vuonna 1941 satuin jossakin tilaisuudessa haastattelemaan.
76-vuotista Forssan miestä 0 t t 0 P e l t 0 s t a. Tunsin hänet
vanhastaan, sillä hän oli vuosikymmeniä
ollut Viksbergin kutomotehtaan oven vartija, jo niinä aikoina, jolloin koulupoikana
joskus pääsin hänen luvallaan isälle viemään kahvipullon tai
toimittamaan
jonkun asian. Minun on pitänyt istua Peltosen
seurassa monta tuntia, sillä muistiinpanoja
kertyi 25 liuskaa.
Sittenkin. ehdin tiedustella vain erinäisiä kyläelämän puolia.
Otto Peltosella oli erinomainen muisti ja selkeå ulosanti. Miten
monipuolisen kuvauksen entisajoa kylä- ja tehdasrlämäs.tä häneltä olisinkaan voinut kirjaan viedä, jos olisi ollut enemmän
aikaa häntä jututella. Mutta syttyi jatkosota ja tiemme erkanivat.
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Topenon kylä ja
sen elämää
Otto Peltonen oli synoynyb Lopen. pitäljäJssäl Topenorn kylässä
heinäkuun
1>1 p:nä 1865. Hänen
:kotonsa' oli torppa, josta oli tehtävä,
työpäivä
viikossa
talon
ruualla. 'I'orpan, maat olivat vähäiset: perunamaa
ja mitynlappu. Yhden lehmän sai laiduntaa
talon metsässä. Jos halusi pitää
toisenkin lehmän, se, oli pantava vieraaseen laitumeen. Pikkupoikana Otto ansaitsi ensimmäisen palkkansa pairnenena. Mutta sekin toimi täytyi jälttää, kun
hän tä~bti 12 vuotta. Vanharr säädöksen ja tavarnkiru mukaan 12
vuotta vamherrspia poikia' ei enää
saamit 'käiYutää pairnenena. Mutta, hevosta ham osasi ajaa ja joutui nädn jo nuorella iälllä holl.ikyytejäl suorittamaan.
Hän ajoi
kylän tatloljen puolesta mylläcin
hevosella holtireisuilla
Voj akkaIan, Muuridan
ja Jokiniemen
kes:tikievarei:hin. Por taaseen asti
nuoei Otto arasteli
ajaa, kun
Pernunruimme.lla
sanottiin
olevan rosvoia, Vojakkalar» k.ievari
oli Kallelan talossa ja Topenon
Hemrrrolla ; Jokiniemen
majataloa sanottiin Ristirrtieru kestik ievariksi. Sen isäntä oli herranmukainen
ja 'kova juopuneil le,
Hänellä oli myös lankaväciäärnö.
Kievalreisls;a tarjoiltiin
siihen aikaan) matkustaville
viimaa.
Varslinikin Hämeenlinnaan
vievä:Ilä, maantiellä oli siihen aikaan
ti'heälssäl veräjiä. Tcpenodla oli ra,
jalportti ahteen alla. Avatessaan
matkusta'iible
tältä! porttia
Otto
sai ensirnmadset r ahansa. Voja'k'kalan ja Ristintier» vä:lillä oli

kauarn ankaa rariaveräjä. Ihmeteltiin vähän, miksi sitä sanottfin
rajaveräriäksi,
vaikkei sen kohdaUal rajaakaan ollut. Kertoja oli
jo Tammelassa, kun vasta Topenoau kylän rajat avattiin.
Kyytiasioista
Peltonen
vielä
kertoi, että Hemmon tailori hollivelvohlisuue
käsibti 3 hevosta.
Tässä talossa hollirniehet odottivat vuoroaan, KUJn sylksyiru keväiru kievarrkyydillä
kulki runsaasti
mer-imiehiä,
tarvittiin
Kaikki
reservihevoset,
samoin
kuin silloin, kun. Mustialan. opistolla pidettiin juhlia ja kokotnksia. Venäläinen sotaväki marssiltaan yöpyi usein Topenon taloissa; viip'yi siellä parikin vuorokautta kerr ablaan. Sotamiehet p itivät lapset hyväroä; kylän nais
väki
heitä
«enempi
kartto».
'I'ransporttdrna t'koHla
venäläiset
mielellääm
keittivät
ruokansa
'I'openoru hollimiestem joukossa.
Kun Outo Peltonen asui Topenolla lälhes rLpp~klouluikään.sä as,
ti, här» muisti hyvin Topenor;
muurukiri kyläeläman, sen talot,
ihmiset ja olot.
Tapenolla oli siihen aikaan a
taloa. Kylä oli jo hajotettu, Hurrin talo muutettu
tien: toiselle
puolelle ja Suutaeiri tad 0' kauernmakei Hemrnosta.
Mutta Henimon, 'I'irran, Hokkalan
ja kaksi
Peuraa» taloa olivat silloin vielä
vanhoilla sijoillaan. KäJrpänojan
talolla oli »al!llkara metsä». Tirran talo oli Topenon varakka.mpia; varsinkin se oli kuuluisa hyvästä ruuastaaru voineem ja sianIihoineen, joita tyrkytettiin
omille ja vieradlle ja käskettiin vielä
mukaarukim otteenaan. Tinan talo joutui sitten Kal le-riimiselle
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kasvautimelle, joka kyllä oli jotain, sukua, Tirran vamha.lle väelle. Kallen sisar, kotoisir» Rerugon
Ahladsieta, oli tiukka
ihminen,
el'i lopulta Teurori Ranttilassa
vamhana emäntänä. Uuden isännwn arkana 'I'irraru talo joutui hä,
viön tielle.
Kadkissa taloissa oli aina kaksi piika81)a
kaksi r erukiä. Sorrtlla, Olli emäntä Hykkilän Erkk.ilästä, Hemmon emäastänä taas
oli Hevoniemen Vekkilästä tytär
Liisa. Sorrrlla oli kylän nuorison lupa mermä r inkitanssia, ja
Suutarifleloiri nuoriso sai kokoon,
tua, muttei Hemmolle, siellä 'kun
OI],ikestäkievac-i ja, ernämtä tahtoi
pitää parka t puhtaina. 'I'openolla
ei siihen aikaan ollut soittajaa
omasta takaa, mutta piukä Kustaa-suutam
sen verran 'käsitteli
viulua,
että
elepellolta
soitto
kuului. Otto Peltonen ei muista
'I'openon nuorten hånen nuoruuden aikana tanssivankaari.
Elotalkoi ta 'I'openollaikin pidettiin; mukana Ollimyös kylän itsellisiä. Niinpä Tirran elot, vaikka
t8110sai 100 tynnyriä rukiita, leikattiin parissa päivässä. Jo pel1011a annettiin miehille alkuryypoyt ja elopädvädlisiliä syötiiru pitk ieru pöytien ääressä Iihasoppaa,
Iivekalaa
ja tairjoilti ir» 'Iooria'.
Sahtia ei juuri ollut, mutta muuten
!hyväoä kaljaa.
Hernmon
emäntä Liisa OlEtunnettu hyvänä ruuaeulaittajana.
Topenon aisakeinu sijaitsi lähellä
Jokivalkamar,
tcrppaa,
jon'ka: sijoille sitter» rakennettiin
saha. Kaunain, kedon syriäär» pysty tety lle kebnu lle kokoontui
väkeä, lauantaija pyhäehtoisin.
Keirruurr mahtui toistakymmentä

henkeä;
sillä keiriuttiin
ympäri,
vaikkei
suurella
sakilla.
Anoisten kyläkeinu
oli santaäyräässä, suuri sekin. Kun se 'kerran ,petti ja joku tadttoi jalkansa, koko ;keil1lu hajotettiin.
Nuoret lauloivat
keimrlla niin paljon kuin kurkkua oli, Lapsia ei
näihin kyläkeinuihiri
juuri otettu, - Janakkalassa
Otto Pelto-.
ners nälk~ myöhemmin
kelakeinun,
Kiekkoa eli kierikkaa
lyöti.in
ehtoisin, Iiikerateeru h iIj enmyttyä,
maantiellä
Voj akkalaam
päin,
monta. kertaa toistakin kilome t~
riä, kylästä
pois päin, vaikka
FäättömäJki nousi vastaan, Kilpailuurs osalhstuiva.t vain oman
ky lär» miehet, eivät kuitenkaan
isännät, toisinaem joku varttunut
poi'ka'kirn mukana.
Kiekonlyöntiin saate ttiiru bulla suoraan työmael ta. Kiekko Olli: tehty visakoivusta, jol.loin sitä ei tarvinnut
raudoittaa. Väkäipäiset tavit luon,
tevine
kadeneijoineen,
tehtiin.
varta vasten ja, nostettiin
korjuun, samoin kuin kiekkokin, jota ta vallises ti säii'lytettiirn tallIin'
rurrkassa. Suv inen yö kyllä venähti aamuun asti, milloin kilpailu oli innokasta.
Kerran oli'
Tammelasta tullut Topenol le varassakki
tarkoituksenaan
mur-.
tautua
Tirralle,
joka tiedettiin
kylän
varakkaimmaksi
taloksi.
Mutta kun miehet löivät kiekkoa
maantielle maanantaiaamuun
asti, varkaat eivät aikeissaan onnistuneet. Kun asia tuli tiedoksi,
Tirran isäntä palkitsi pojat ryypyillä. - Kuuluisa Lapatossu joka joskus sattui olemaan Topenolla päin Forssan-yhtiön
pomona
(?),
merkitsi
palkkalis-
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taan ylitunteja
miehille,
jatka
kiirehtivät kierikanlyöntiin.
Kun
tämä tuli ilmi, Lapatossu
sai
huutia valttari Norrmgilta.
Kun !kylwn miehet saivat purkaa ,intonsa tällaisissa kflpadluissa, ei kyläJtappeluj1lJ tarvittu.
Kertoja ainakaan ei ndistät mitään
tiennyt.
TopeIlJOIt1lJ käytiin
ahkerasti
kirkossa. Kylässä Olli lastenopettaljia, mm. Otto Peltosen muori.
Tämän adnoa rankaisukeino
ali
pidättää
~aiPsetJ tuvassa
niln
kauan kunnes kukin osasi l'iiiksynsä. Suutarin
pojait lähtivät
kerran karkuun.
Topenors joessa oli paei myllyä .
.Alimylly oli kylän yhteinen ja~kamylly. Siinä ei ollut mylläriä,
kukin osakas käytti sitä vuor-onSai mukaan.
Lopulta
siinä. jauhettiin vain tamppuja. Nurkassa
old iso muuri, JOIssa yöNä poltettiir» valkeata. Täls:säJtarnppumyllysså uskobtiir» olevan hailtijoita.
Näihin Hurrm veljeksetkir» UlS'
koivat; vadkka OIU.V1lJt
uskonnoelis,
mielisiä,
.,VäJhän aikaa haltija
seisoi pesän edessä eikä puhunut
mdtäärs» - Mistä tiesitte, että se
oli haltija? 'kysyi JOIku.• Siitä, ettei sillä ollu silmiä, •. Mutta
mihläs se kulkee nälki? kysyi taa:s
t;!päiIrjä. Vastausta
täJhwn kysymykseen
ei tullut, muttei hailtijan näk.i:jä puheissaaeu enempää
seonnut.
Ylimyllyssä
toimi vuokramyllärl. Hänellä oli hevonen ja kaksi lehmää: toinen J ehrnä kävi talon, toinern Leppånierner» kartanOll1J
metsässä, Viljelysmadta my llä,rilIä ei ollut, mutta hyvin hän
voi. Hän ajoi talollisten puolesta hollikyytejä,
asti taloista met-

soo jCllvedätti halkoja Forssaan.
Tämän
myllärir,
töissä
nuori
Peltonenkim
oli. Sanottiin,
että
huonompikie» mylläri Ocr1 parempi kuin akumenatitalon
isärutä.
YlempäJnäJ virrassa sijaitsi Kärpänojan sihteerin omistama saha,
kilometrin verran myöhemmästä
Sortin sahasta ylävirtaan
päin.
Siinä sahassa olivat Kalle ja Vihtori Hurri monia vuosia lankunkarstajina.
Hemmon
maalla
oli
paja.
Rönnqvist-niminen
seppä Vihdistä kävd siellä takomassa lkyläJkuIL
nalle.

Renkinä Lamminpäässä
Rippikoulun
käytyään
Otto
Peltonen
meni rersgiksi 'I'euron
Lamrndnpäähän.
Tämä oli varakae talo, isäl1JtäJnä Malakias, jaka teetti kaikki. työt hyvin. Talosta oli antaa
kulmakunnan
asukkaulle lihaa, valita ja piimää.
Kaupunkiin
(Hämeendinnaan)
Malalkias vei kolmettaikymmentä
lehmää. Mutta nuuka hän samalta oli, sääsä tyhijät tulitdkkudaatikotkin,
Lamminpäässä
Otto
Peltonen
oppi
kaskea
viertämään,
Se 011 seudun viimeinen kaski.
Erssim kaadettiin
metsästä
paksuja tukkeja"
[oista veistettiin
hirsiä. TäJssä työssä Olli kolme
talon omaa poikaa, ka!ksi torpparia' jCllkertaja. Naisväkeä tuli
sitten
tekemään
aitaa,
johon
kaikki' ainekset otettiin kas:kesta
ja sidottiira koivuvitsodlla. Samat
aidakset lopulta käytettiin
sa unapuiksi.
Uskottiim vielä,
että
kulo ei pää'slsyt riistäytymään,
jos
kasker» kulki ympär] musta kivi
kourassa.
Viertärnisessä
tah tai
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huonompisaadtoineri
joutua palon
keskelle ja siinä, oli paha olla. Kaskeen, jossa vielä törrötti kiviä ja kantoja, kylvettiin
sitten
jurrusruista.
Siitäkin
kaskes,
ta, jota Peltonen oli polttamassa, tuli satoa 2-3 riihejlistä,
Malakias-isärstä
ei tiennyt talonsa r a'joja. Murron sahan isännöitsijä Björikman haki maanrnittarin raljdja selvittämään.
Tämä
tapahtui
keskellä heinäadkaa ja
viisi miestä kutsuttiin
Lamminpäästä rajalirrjoja
aukaisemaan.
Saham puolelle jä,i tällöin komeata metsää, jonka omistus oli sidheru asti ol'lut epätietoista.
Peltonen muisteli Malakiakseru pahoitel leenx »Olisiru ne tukit tuonut, vaikka akselirattailla a , Rajakivet löydettiin syvältä suosta.
Kun maanrndttar in apulaisilIe pHi maksaa palkka, Madakias
otti. liivinsä povitaskusta kangaspussin ja sidtä niin suuren rahan, ettei kukaan sitä voinut
"ri'kkoa' (vadhtaa pienemmäiksi ).
Nimismies

Frey tuli kerran pe,
joitain veroja ja 01i ensin väihä.n röyhkee.
Isärata 'kehotti ndmismiestä riisumaan takin, sillä, monta päivää
asian selvittämiseeau kuluisi. Hän
haki suuren kasan kuitteja .• Kat,
totaars erusiru toi paperikasa
ja
sitten vasta kootaan kalupahat»,
sanoi Malakias. Han Olli tosiaan
.rahakas.
Hänen
kuoltuaan
Olli
plooturahab
punndttava,
koskei
ni.itä muuten
osattu. perrllisidle
jakaa. Ja [yväaotassa olivat hiiret nakertaneet
vanhaa paperirahaa, - Malakiaksella
oli ollut
pitkä! tkirkkoreki, jossa oli punainen ladtio; sillä a.jaessaan hän
mielellään
sedsoi
kamnoksilla.
r lmäär, Malakiekselta

Hän piti hevosia hyvänä ja säästi niitä. Murltakun. kuin Otto Peltoselta on merkitty muistiin kertomus siitä, kuinka Malakiakselle
haebtidr» pitäljältä pappi, Kuustosta pastorf Kran:k, koska pelättiin häJnen tekevän
kuolemaa.
Vaari täJnttäJröikin permannolla,
kun pappi saapui.
Kun vaari
kuuli, kuinka nopeasti pappd Olli
Lamminpäähän
ajettu, hän sanoi:
»Kyllä S1 tamma sai leipoo •.

Lunkaan ja Hykkilän
muistoja
Lamemnoäästä
Otto Peltonen
muutti rerigiks] Lunkaan Pietilääl1l ja oli'kin siellä kaksi vuotta. Isäntänä
OIli Setti, joka Olli
Rengon
Kuittilan
Kivakalliosta
tuhlut leskelle. 'I'alo ei kuitenkaan 'Ollut hänen, vaan lasten,
joiden holhoojana
'Oli Portaan
Molernius. Lurukaan kylä 'Oli
silloin vielä yksin kohdin, Nissikin vieläi kyläpääesä sekä Hokka
ja Pietilä yhdessä. - Koska minulla oli ennestään paljon Lunkalan kylää koskevaa
muistitietoa, ohjasiri keskustelumme
yksipuolisesti metsärukäyttöasioihin,
. Peltonen
kertoi, että Pietilän
talolla oli osuus I1IS. kruununmaan metsästä. Sieltä vedettiin
tUikkeljak.in, vaikkei siihen olisi
911ut oikeutta. Lankkuja
sahatti1n ja ajettiin Matkun asemalle,
jossa oli ostajia. Kolmituumaisista ja 7-1kyynärä!is,j,gtä mändylankutsta maksettiin 2 mk, Matkunreisuun meni päivä. Hyvällä! lumikelillä sopt tkuoI'lII1la.al!lJ
larnkkuja pari tusinaa, Muistakin Lunkaan
taloista
vietiin
Matkuun
Iarukkuj aJ (Forssasta
ei silloin
vielä! ollut ostajia). Vanhemmat
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miehet

nädtä larikkuja

sahasivat

justeer il la, eivät juuri rengit.
Pietilän metsästä myytiin Fors,
san-yhtiölle
6-7 syllän pituisia
puomipuita. Niiden piti olla suoraa ja oksatoma :kuusta. Kuivajärven
rannalle
ajettuna
sellai.sista puomipuista
sali 75 penniä
kappadeelta, Yhden pädvän ansio
nousi täJten 3--4 markkaan.
.Kaasipu.i ta, joi ta Forssan tehtail1<lJkäytettiin valokaasun valmistamiseen,
oli Peltonen
alja.nut
.Forssaarn jo Lamminpäästä.
Mutta, sitten niiden vastaanottaminen 'lopetettiin niin yhtä-äkkiä,
että Lamminpäädlekin
jäi niitä
valmiiksi
hakattuina. Hykkilän
MiJkkola'n metsiin oli Forssan-yhtiö samaan ailkaaru hakkauttanut
ison 'Iaandn' samanlaisia, kaasipuita. - Pietilästä myytiin tehdClisYlhtiöU,emyös halkoja, muttei lohottain
kuten moni muu
talo.
Forssaan
vietävä
puutavara
-otettidn vastaan Vi'ksbergin halkotarhassa. Mittaa'[ina olivat mm.
muurari
Gustadson ja hiljainen
Krank.
Toimitus
'kävi hitaasti,
11'i,inettä, varsinkin. 'rahapäivinä'
(maksupädvinä)
jonoon
saattoi
seisahtua
toistasataa
kuormaa,
Rcnttismäen
perälle
asti. JokiläänistäJ saakka oli ajomiehiäJ tarjolla, mutta valitettiin,
että he
·o1ivat valmirt tekemään vääryyttä. Kuormat
olivat kolme kyynä,rää korkeita,
Myllyrnetkoista
Otto Peltonen
kertoi, että Lurskaasta
käytiin
häner» arkanaan
enimmäkseen
"I'urpoon myllyssä, tai. jos siellä
0.JL tungosta,
mentiin
vähän
edemmäiksi
Rautasen
myllyyn.
Kahden
tynnyrin
jauhaminen

k,esti 'koko panvan. Myös Myllykylän myllyssä jauhabtivat
Iunkaalaiset, mutta Palokosken myllyä kertoja ei muistanut.
Pietilän
Setti oli kylän kuudennusmies
(''kuulusmiäsl).
Hän
käski renkinsä lähtemään rjppikirkkoon. Oli kauhean paha ilma
maarianpädvän
aikaan, eikä, Otto
olisi 'ha<lunJIlJUt
menrsä, lupasi' vasta seuraavana r'ippipyihänä. Mutta Setti ,pakotti- j<lJlupasi antaa
hevosen, vaikka renki päätteli,
ettei sinne hevostakaasu jullkeisi
panna. Matkan varrella Otto näki, että Saarerr maitokuorma
oli
kaatunut.
Sakastin
kakluunissa
oli pystyvalkea
ja siellä lämpimässä tohtori Granfelt piti saarnan niille, jotka olivat ripille
menossa. Muu seurakunta
istui
kylmässä kirkossa, ihmisten jalat vain kopisivat.
OMo Peltosen
mieleen
oli
Lunkaasta jäänyt myös seuraava
tapaus. Nissiru muori Olli 'käynyt
kantelemassa
toht. Granfeltalle.
että naapurhtalon poika oli maälassaunassa nooty makaavan hänen piikansa vieressä, joka vasta
oli rbpphkouluiässä.
Ankara
rovastu lähetti
kuudenrmsmiehen
kautta
käskyn, tulla pappilaan,
Peltonen lähti molemman asianomaisen kanssa Setti antoi
hevosen ja selitti rovastille,
ettw madndttu talolldsera pojka oli
tullut kylmissään
Matkun lankkureisulta
j<lJ toisten läsnäollessa piehtaroirsut
mallassauriassa.
Kantelu kuivui siihen.
Hyikkilär» kuulun
sepän Otto
Peltonen
oli oppinut jo enmestään tuntemaan.
Sepän pa.jaan
merutidrs jo klo 3 aamuyöstä. Seppä Segerstedtullä
oli taito saada
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rauta taipumaan
ja muokkautumaan. Har» oli tunnettu myös siitä, että hänellä oli pitäjän viimeinen ajohäJrkä. Kertoja muisti, kun seppä kerran tulj Lammdnpäästä hakemaan härällä heillIiäJ, kalUroja ja rukidta. Sepän
ensimmäinen vaimo oli Lamminpäästä,
Täällä!
sukulaistalossa
seppä
vitp~
3'---4 päivää.
Huuvalassa oli ntiniJkään tunnettu seppä (Grönfors), joka ei kuitenkaan enää ta:konrwt Otto Peltosen muistion aakaan. Joskus hän
joutui sepwn väkeä kuskaamaan
kirkkoon PietiJlä;n hevosella, seppä kun oli Pietilän
sukua. Hykkilässäi ei enää; ollut kyläkeinuai kerto[am muistin mukaan.
Okslahden syrjäisessä talossa pidebtiin
suviseen
aikaan
usein
tansseja, joihin Lunkaan nuoret
patikoivat.

H enoniemen. Anttilassa
ja Myllykylässä
Lumkaan Pietilästä
Otto Peltonen siirtyi! 20-vuotiaana
rengiksi Hevondemen AnlttiJlaan.
SieLlä hän ensimanäisen
kerran
näki sanomalehden.
Anttilan J 0hanmes 01i 'kova lukemaan. SiItä
ajalta jä!i kertojan mieleen etenkin paJSJtom Grörulundirr lesken
hyväksi tämär» armovuosien
aikana - j äJrjesitetyt taJlilooot.Hänelle Vi~eti.i!lJheindä; polttopuita
ja rukiita.
Nämä olivat pitäiäläiisHtäJ vapaaehtoisia
anteja, jatkoa
vanhalle,
tavalle.
Rouva
Grönlund taejosi tuojille
runsaasti. viinaa. Sekin saattof olla
houkutaimena,
tavaran
runsaaseen tuontiän, J'uopommat
isänniit osallistuivae itse näihin tal-

koomahkoihin.
Anttilasta
vietiin.
hyvä kuorma puita; kertoja ei
muistanut,
olisiko viety
myös;
viljaa.
Otto Peltonen
oli Anttilassa
rerskinä vadn yhden vuoden, [onkai [ädkeers här» meni Myllykylää'n myllyrengiksi,
Se Olli Mustialan kartanon
tullimylly. Tullia otettim 3 tooppia ja ryyndkaurasta 2 kappaa tynnyriltä,
.Iolleiva.t kaurat olleet kuivia, nepiti. jauhattaai
neljäkin
kertaa.
'I'ulliarkussa
oli kolme toroa;
nim. kauroja,
rukiita
ja ohria
varten. Tulliarkku
tyhdenmettdin
kerran kuussa. Näin kertyneestä viljasta mstaetiim 2 osaa Mustiadaille ja ko-lmas: myllämlle. Oh-·
raai tuotiin vähärelaisesti j auhettavaksi, ndsua ei juuri ollenkaan,
Kevädsir» käytettiin runsaasti piepojauhoja,
kerran
Tammelan,
pappblaankin 2 tynnyriä. - Rah attzllja ei ollut lupa ottaa. Mustialan omalla v'iljal la oli jauhatuksen suhteen etuoikeus, mutta
käynnissä olevaa tullijauhatusta
ei tarvdrmut keskeyttää. Isä.runöitsi!jäi Lampendra vi1jastakaaln
ei
tullia karmettu,
kuri oma mies.
sen to/~ j aja uhaitti,
Kun Myllykylän, myllyssä käytirn Urjadasta ja Kadvolasta asti,
myllymiehet
[outuivau
joskus
olemaan
yötä, Sitä varten
oli
myllyllä isomainen pirtti ja avonadriern talLi. Lauantaisin oli Myllykylässä tungosta. Kalvoialaisia
pie/nelätjräJ oli käynyt ostamassa
viljaa Forssan torilta, ja. nyt he
poikkesivat paluumatkaklaam
sen
jauhattamassa.
Tätä
tapahtui
parhaiten
syksysuvesta
uutisviljal1l aikaar» ja si tten taas tal visin. Mrkse] MyllykyläJn mylläri
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jauhattanut
oisin,
vaikka
oli
odottaj ia, sitä kertoja ei tiennyt.
- Forssan tor-ille ajettiin pitkiä
vilj akuorrnia
Somerolta
ja Loimaalta. Ostajia oli Kadvolan, Lopen ja Urjalan
metsäseuduilta.
.Ker toja muisteli, että kauratynnyri maksoi 4 mk ja ruistyrmyri
11 mk; vähän hinnat vaihtelivat.
- Kun kotimadnen vilja alkoi vä.hetä, ruvettim myymään venaläi.g,iä ruisjauhoja.
Ns. matossa oli
18 varshaa leiviskää. Kun matto.jauhot sisä;lsi'Värtkokkareita,
suosittiin paremmir» säkkeihiru pakattuja jauhoja.
Myllykylän myllärinä. oli Pelta.sen
alikana Villberg-niminen
:mies; tämär» isä oli ollut Forssassa myllärinä,
Myllärrllä
oli
vähän omiakin maata, ja 'kun tuL
Iivilj aa, kertyi
runsaasti, hän
saattoi myydä vil'jaa. Hänellä oli
myös: niittyä, IlIHn että, näin saattoi aina pitää kahta lehmää ja
yhtä hevosta. Myllyn ohella
olu myÖS' sahalaitos, jonka hoitajana, my1lä'rå samalla oli, Täällä
g,aJh,a:ttiin palitsi kartanon
myös
läänHä:islten (tonpparien)
tukkeja. Mylläri sai polttopuikseen
sahancimoja. Peltosen ollessa Mylly:kylälssäl Mustialarn läänissä rakennettiin
paljon.
Torppareille
tuotiin talkoilla
tukkeja, kartanosta annettiin maalit ja naulat.
Myllykylä
oli Peltosen
sinne
tullessa (1885) aikamoinen 'kyläpää. Myllärin
asunto ja Sakarias-rairndnen asumus olivat advan yhdessä. Savikko oli jo sidrretty pois (= Kaunista),
samoin
JokilaJ ja jokin muukin torppa,
N uorta välkeä oli ky Iässä silloin
paljon.
Riihimäessä
oli keinu
vielä
1 890-luvun
puolimaissa.
1

Siellä kävi Forssan tehtaantyttöjä ark ielutoisimkin.
»Ky l lå siinä
sidmät 'ki] mennee», samottiin,
kun tytöt lähtivät
kotiin vasta
kun
aamuaurinko
jo pilkotti.
Kun Mustialan. puolessa pidettiin
pirttitansseja,
kärvi
niissäkin
Forssar» tehtaantyttöiä,
ei juuri
-poikia. Sjöman-niminem
suutari
soitteli haitarilla;
palkka hänellekoottiin
osanottajilta.
Mustialaru opiston oppilai.ta saapui tehtaamty ttöjen tanssittajiksi.
Ja, aiTIla'sana
nopeastt
levisi, missä
tanssit kulloinkin
pidettiin.

Maalaisia ja tehtaalaisia
Lopuksi
esitän
hajapiirteitä
Otto Peltosen kertomuksista,
HäTIIoli pannut merkille eräitä, eroja Lopen ja Tammelan palo
kol listern suhteen. Lopen puolella maksettiin heille parempaa
palkkaa
kuirn Tammelassa.
Lopella sovi tWTIIjo pestiä teh täessä,
että! rengir»
iJelhtä'Viin kuului
myös' riihen Iämrnietäminen, kun
taas Tammelassa
011 yleistä, että rliherslämmdttäjänä
oli joku
vanha
mies. Lopella
kestittiin
torpperei.ta ja, palkollisia - näis,
tä niitäkin, jotka olirvat talosta
pois menossa pyhäinmiesten
pä,ivä:nä" mutta Tammelassa mikkelinä, Lamminpäässä
ollessaan
Peltonen
pani
merkille,
että
myös rengit ja alustalaisten
Iesket kestjttiin
mikkelinä,
mutta ken halusi runtuna vielä jatkaa, sai, itse hankkia vidnat. Lamminpään
isä,TIltä itse oli raitis,
harvinansta
ky Ilå. - Yleistä oli
taloissa, että elopäiväksi teurastettiin lammas.
Forssari tehtaalaisilla
oli tapanai kinkkomatkaålaen
mennä Vek-
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kilään syomaan. Siellä oli hyvä
ruoka, välitön kohtelu ja huokea
aterian hinta. Oli myös tapana,
että Forssasta käytiin pyhäpäivisin syömässä Similän talossa,
varsirskirs
keväisin,
kun talon
miehet olivat Pyhäjärvestä
pyytäneet kaloja. Ta v allises ti lähebettiin. Similään etukäteen sana,
että tullaan.
Vielä eräs torijuttu. Kun ruokatavarain
hinnat
olivat toisinaan, 'kovin. alhadset, tuskastuivau myyjät.
Kerrankin
Kojon
Saviken mies rupesi upottamaan

perunoitansa jokeen, kun muijat
eivät olisi maksaneet
edes 4(}
penniä nelikolta. Nimismies Frey
haettiin väliin, mutta kojolaineri
oli jo heittänyt pari nelikoa jokeen. Nimismies selitti: »T'inikiminen ei ole lainvastaista. Jollet
tahdo arstaa, vie kotio, mutta
haaskatai et saa».
Myllykylästä
Otto
Peltonen
lähti sotaväkeen
ja 1890 hän
astui Forssan-yhtiön
palvelukseen. Hän kuoli 29. 9. 1944.
Forssan Lehti 16-17.
7. 1964
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